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INTRODUCERE 

 

 

Dacă ținem cont de amploarea și viteza dezvoltării antreprenoriatului social în multe țări 

europene, în special în cursul ultimilor cincisprezece ani, dar și de susținerea de care se 

bucură în prezent la nivelul instituțiilor europene, putem afirma că prezentul raport se 

încadrează într-o tendință mai generală și sprijină ideea adăugării acestei noțiuni în rândul 

abordărilor ce pot contribui substanțial la îmbunătățirea situației comunităților de romi 

defavorizate, dar și la schimbarea atitutinii societății majoritare față de romi. 

 

Recent, în Actul privind Piața Comună, publicat de Comisia Europeană în iulie 2011, 

antreprenoriatul social a fost recunoscut ca una din cele 12 pârghii ce pot stimula creșterea 

și întări încrederea cetățenilor în piața internă a UE1. Documentul solicită explicit 

”încurajarea antreprenoriatului social, adică a acelor actori de pe piața comună care au ales 

să urmărească nu doar profitul financiar ca și scop, ci și progresul social, la nivelul mediului 

sau etic”. Antreprenoriatul social este văzut ca o sursă reală pentru mai multe locuri de 

muncă și pentru incluziune socială. 

 

Aceste confirmări recente din partea Comisiei Europene, ce vede antreprenoriatul social și ca 

un răspuns la criza economică actuală și pregătește un pachet de măsuri ce vizează 

asigurarea unui sprijin financiar pentru inițiative de acest tip, vin în continuarea unor 

demersuri anterioare  ale altor structuri europene dar și ale rețelelor europene cu activitate 

în acest domeniu.  

 

                                                                 

1
 http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_ro.htm 
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Parlamentul European aprecia în 2009 că, datorită naturii activităților sale, economia socială 

are un potențial ridicat de a genera și a menține locuri de muncă stabile2 și invita Comisia 

Europeană să promoveze economia socială în noile sale politici și să apere „abordarea 

diferită a antreprenoriatului” din cadrul economiei sociale, al cărei motor principal nu este 

rentabilitatea financiară, ci rentabilitatea socială, astfel încât caracteristicile specifice 

economiei sociale să fie luate în considerare în mod adecvat la elaborarea cadrelor juridice. 

Parlamentul European sugera de asemenea ca aceste măsuri să cuprindă accesul ușor la 

credite și la scutiri fiscale, dezvoltarea microcreditelor, precum și o finanțare UE adaptată și 

stimulente pentru a sprijini mai bine organizațiile din domeniul economiei sociale care 

operează în sectoarele de pe piață și din afara pieței și care sunt create în scopul utilității 

sociale.  

 

Totodată, în această perioadă au loc demersuri pentru racordarea organizațiilor ce 
promovează antreprenoriatul social și economia socială în Europa Centrala și de Est la 
rețelele europene deja existente și se lansează inițiative regionale, cum este și cea de creare 
a unei rețele regionale pentru promovarea antreprenoriatului social în Europa de Sud-Est3 

 

Acest raport se adresează tututor celor care doresc să știe mai multe despre evoluția 

conceptelor și practicilor legate de antreprenoriatul social în diferite zone ale Europei, dar 

vizează în primul rând pe cei ce acționează pentru promovarea antreprenoriatului social ca o 

șansă în plus pentru susținerea ieșirii din cercul vicios al excluziunii sociale și marginalizării 

etnoculturale a comunităților de romi defavorizate, precum și pentru stimularea imensului 

potențial uman nevalorificat pe care îl are în general minoritatea romilor din România. 

 

Raportul propune așadar o analiză a elementelor cheie ce definesc antreprenoriatul social la 

nivel european și a modului în care sunt reflectate acestea în politicile publice și inițiativele 

                                                                 
2
 Rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială, P6_TA(2009)0062  

3
 Documentele Conferinței Internaționale “Antreprenoriatul social – vector de schimbare în Uniunea 

Europeană, Ljubljana, 15-16 aprilie 2011 
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practice din mai multe țări europene. Se oferă de asemenea o serie de exemple, de studii de 

caz, pentru a ilustra aplicarea cu succes în contexte diferite și în domenii de activitate diferite 

a principiilor antreprenoriatului social. Partea finală a raportului analizează câteva dintre 

provocările asociate promovării antreprenoriatului social în comunitățile de romi din 

România și formulează o serie de recomandări pentru cei care elaborează și implementează 

politici publice în domeniu.  

 

Raportul nostru nu poate avea pretenția unei analize exhaustive a acestui domeniu complex 
și cu o dinamică atât de pronunțată și nici nu formulează detaliat soluții posibile pentru 
aplicarea principiilor antreprenoriatului social în comunități de romi. El trebuie privit ca un 
punct de plecare pentru o dezbatere mai amplă pe această temă, în care sperăm că în 
curând vor putea fi luate ca reper și acțiunile concrete ce se vor realiza în diferite comunități 
în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul social – o șansă pentru comunitățile de romi”, 
precum și alte inițiative similare. 
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1. CADRU DE REFERINȚĂ  TEORETIC ȘI CONTEXT EUROPEAN 

 

1.1. CE ESTE ANTREPRENORIATUL SOCIAL? 

 

Până nu demult, noţiunile de “antreprenor social”, “antreprenoriat social” şi “întreprindere 
socială” au fost folosite mai mult sau mai puţin în acelaşi mod: dacă simplificăm puțin 
lucrurile, am putea spune că antreprenoriatul social a fost considerat procesul prin care 
antreprenorii sociali creează întreprinderi sociale. Totuşi, în ultimul deceniu, literatura tot 
mai dezvoltată a acestui domeniu a produs diferite definiţii şi abordări ale fiecărei dintre 
aceste trei noţiuni. O analiză detaliată a acestor abordări variate nu este prevăzută în acest 
raport, dar putem menţiona câteva caracteristici pentru a reliefa câteva tendinţe curente: 

 Termenul „antreprenor social” a fost scos în evidenţă în mod deosebit de fundaţii şi 
organizaţii americane, cum ar fi Ashoka4, începând cu mijlocul anilor 1990. Aceste 
entităţi identifică şi susţin în diferite moduri persoane care demarează noi activităţi 
dedicate unei misiuni sociale în timp ce se comportă ca nişte adevăraţi antreprenori 
în ceea ce priveşte dinamismul, implicarea personală şi practicile inovatoare. Un 
astfel de antreprenor social creează noi moduri de a răspunde la probleme sociale. În 
Europa, dimpotrivă, de cele mai multe ori accentul a fost pus pe natura colectivă a 
întreprinderii sociale, precum şi pe forma sa asociativă sau cooperativă, deşi 
abordarea americană câştigă tot mai multă influenţă. 

 Noţiunea de “antreprenoriat social” a fost conceptualizată în moduri destul de 
precise la sfârşitul anilor 1990. Aceste conceptualizări accentuează procesele de 
inovaţie socială iniţiate de antreprenorii sociali. Totuşi, conceptul este folosit tot mai 
mult într-un sens foarte larg, deoarece acum se referă la o gamă largă de iniţiative, 
care variază de la activism voluntar la responsabilitate socială corporatistă. Între 
aceste două extreme, pot fi identificate o mulţime de categorii: iniţiative individuale, 
organizaţii non-profit care iniţiază noi activităţi, parteneriate public-privat cu scop 
social, etc.  

 În timp ce americanii au acum tendinţa de a scoate în evidenţă „graniţele tulburi” 
dintre formele juridice şi instituţionale, precum şi „crearea de valori mixte” (profit pe 
lângă valoarea socială) care caracterizează antreprenoriatul social, europenii 

                                                                 
4
 http://www.ashoka.org 
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accentuează mai mult faptul că antreprenoriatul social are loc de cele mai multe ori 
în cadrul „celui de-al treilea sector” (adică sectorul privat, non-profit). În orice caz, 
pare clar faptul că, dintre cele trei noţiuni definite pe scurt aici, aceea de 
„antreprenoriat social” este cea mai cuprinzătoare.  

 

În ceea ce priveşte conceptul de „întreprindere socială”, acesta a apărut pentru prima dată 
în Europa (cu câţiva ani înainte de a apărea în Statele Unite), mai precis în Italia, unde a fost 
promovat de o revistă lansată în 1990 intitulată Impresa sociale. Conceptul a fost introdus în 
acel moment pentru a desemna iniţiativele inovatoare pentru care Parlamentul italian a 
creat forma juridică de „cooperativă socială” un an mai târziu. Aşa cum vom arăta, şi alte ţări 
europene au creat noi legi de atunci încoace pentru a promova întreprinderile sociale.  

 

Pe lângă aceste abordări, Rețeaua EMES5 scoate în evidenţă poziţionarea întreprinderilor 
sociale europene „la răscrucea dintre piaţă, politici publice şi societate civilă”, mai ales 
pentru a accentua „hibridizarea” resurselor acestora: într-adevăr, întreprinderile sociale 
combină veniturile din vânzări sau cotizaţii din partea utilizatorilor cu subvenţiile publice 
legate de misiunea lor socială şi donaţii private şi/sau voluntariat. Acest lucru este clar diferit 
de tendinţa puternică americană de a defini întreprinderile sociale doar ca organizaţii non-
profit orientate mai mult spre piaţă şi care dezvoltă „strategii de venituri câştigate” ca 
răspuns la subvenţiile publice tot mai scăzute şi la finanţările private limitate din partea 
fundaţiilor.  

 

Definiţia EMES este următoarea: „Întreprinderile sociale sunt organizaţii private non-profit 
care oferă bunuri sau servicii aflate în legătură directă cu scopul lor explicit de a aduce 
beneficii comunităţii. Acestea se bazează pe o dinamică colectivă care include mai multe 
tipuri de părţi interesate printre organele de conducere, pun mare valoare pe autonomia lor 
şi îşi asumă riscuri economice relaţionate cu activitatea lor”. Definiţia EMES a întreprinderii 
sociale face deosebire între criterii care sunt mai economice şi indicatori care sunt 
predominant sociali. 

 

 

                                                                 
5
 www.emes.net  

http://www.emes.net/


 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013, Axa prioritară 6:  Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenţie 6.1:  Dezvoltarea economiei sociale  
Titlul proiectului: Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi. Beneficiar: Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” 

 

10 

 

Pentru a reflecta dimensiunile economice şi antreprenoriale ale iniţiativelor, au fost 
stabilite patru criterii:  

1. O activitate continuă în producerea bunurilor şi/sau vânzarea serviciilor. În 
mod normal, întreprinderile sociale, spre deosebire de anumite organizaţii 
non-profit tradiţionale, nu desfăşoară activităţi de advocacy sau de 
redistribuire a fluxurilor financiare (ca în cazul multor fundaţii, de exemplu) ca 
activitate principală, ci sunt implicate direct în producerea bunurilor sau 
oferirea de servicii oamenilor în mod continuu. Astfel, activitatea de producţie 
reprezintă motivul, sau unul din motivele principale, pentru care 
întreprinderea socială există.    

2. Un grad mare de autonomie. Întreprinderile sociale sunt create de un grup de 
oameni pe baza unui proiect autonom şi sunt conduse de aceşti oameni. Pot 
să depindă de subvenţii publice, dar nu sunt gestionate, direct sau indirect, de 
autorităţi publice sau alte organizaţii (federaţii, firme private, etc.). Au atât 
dreptul de a lua o poziţie proprie („voce”) cât şi de a-şi termina activitatea 
(„ieşire”. ) 

3.  Un nivel semnificativ de risc economic. Persoanele care pun bazele unei 
întreprinderi sociale îşi asumă total sau parţial riscul inerent acestei iniţiative. 
Spre deosebire de majoritatea instituţiilor publice, viabilitatea lor financiară 
depinde de eforturile membrilor şi muncitorilor săi pentru a asigura resurse 
adecvate.  

4. Un volum minim de muncă plătită. La fel ca în cazul majorităţii organizaţiilor 
non-profit tradiţionale, întreprinderile sociale pot să combine resursele 
monetare şi nemonetare, muncitori voluntari şi plătiţi. Totuşi, activitatea 
desfăşurată în cadrul întreprinderilor sociale necesită un nivel minim de 
muncitori plătiţi.  

 

Pentru a rezuma dimensiunile sociale ale iniţiativei, au fost propuse cinci criterii: 

1. Un scop explicit de a aduce beneficii comunităţii. Unul din scopurile 
principale ale întreprinderii sociale este acela de a servi comunitatea sau un 
grup specific de persoane. În aceeaşi perspectivă, o caracteristică a 
întreprinderilor sociale este dorinţa acestora de a promova un sentiment de 
responsabilitate socială la nivel local. 

2. O iniţiativă lansată de un grup de cetăţeni. Întreprinderile sociale sunt 
rezultatul unei dinamici colective care implică persoane aparţinând unei 
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comunităţi sau unui grup care împărtăşeşte o nevoie sau scop bine definit; 
această dimensiune colectivă trebuie menţinută în timp într-un fel sau altul, 
deşi nu trebuie neglijată nici importanţa conducerii – de multe ori 
reprezentată de o persoană sau de un grup mic de lideri.  

3. O putere de decizie care nu se bazează pe deţinerea de capital. În general, 
acest criteriu se referă la principiu de “un membru, un vot” sau cel puţin la un 
proces decizional în cadrul căruia puterea votului nu este distribuită în funcţie 
de capitalul deţinut de organul de conducere care are ultimul cuvânt în 
procesul decizional. Mai mult, deşi proprietarii capitalului înregistrat sunt 
importanţi, drepturile decizionale sunt în general împărţite cu celelalte părţi 
interesate. 

4. O natură participativă, care implică diferite părţi afectate de activitate. 
Reprezentarea şi participarea utilizatorilor sau clienţilor, influenţa diferitelor 
părţi interesate în ceea ce priveşte luarea deciziilor şi un management 
participativ sunt, de cele mai multe ori, caracteristici importante ale 
întreprinderilor sociale. În multe cazuri, unul din scopurile întreprinderilor 
sociale este acela de a promova democraţia la nivel local prin activităţi 
economice.  

5.  O distribuţie limitată a profitului. Întreprinderile sociale nu includ numai 
organizaţii care sunt caracterizate printr-o restricţie totală de non-distribuire, 
ci şi organizaţii care – la fel ca şi cooperativele din multe ţări – pot distribui 
profiturile, dar numai într-o măsură limitată, evitând astfel un comportament 
de maximizare a profiturilor.  

 

Pe lângă definiţiile de mai sus, există şi o clasificare a tipurilor de întreprinderi sociale. 
Întreprinderile sociale şi organizaţiile de economie socială pot fi clasificate în patru grupuri 
principale, în funcţie de domeniul lor de activitate: 

 Organizaţii care oferă suport social voluntar, de exemplu adăposturile pentru 
victimele violenței domestice, structurile ce oferă sprijin persoanelor în situație de 
criză (divorț, suicid, boli grave, etc.), sau magazinele pentru persoane defavorizate 
legate de anumite comunități religioase.  

 Cooperative şi companii caracterizate prin adeziune democratică, în care membrii nu 
lucrează neapărat în cadrul companiei, dar influenţează deciziile şi planificările prin 
votul lor. Aceste organizaţii se găsesc în domeniul comerţului cu amănuntul, 
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financiar, domeniul asigurărilor sau agricol (de exemplu, companii de asigurări 
deţinute de membri sau ferme ecologice cooperative care produc şi vând bunuri).     

 Organizaţii care oferă educaţie sau formare la locul de muncă grupurilor vulnerabile 
de şomeri. Aceste „întreprinderi sociale pentru integrare în muncă” (WISEs) au fost 
studiate în cadrul proiectului PERSE (Hulgård 2006) (vezi mai jos).  

 Proiecte de dezvoltare locală şi regenerare urbană, care stabilesc parteneriate locale 
între instituții publice, structuri ale sectorului privat pentru profit şi structuri din 
sectorul non-profit (Bisballe 2006). 

 

Există în general un consens precum că întreprinderile sociale ar trebui să-şi găsească locul 
între sectorul public, cel comercial şi organizaţiile sociale, deoarece această abordare le 
poate asigura nu doar succesul la început ci şi supravieţuirea pe piaţă. Totuşi, lansarea unei 
noi întreprinderi sociale nu ar trebui să ducă la închiderea companiilor/iniţiativelor existente, 
deoarece acest lucru ar genera şomaj. O astfel de situaţie ar putea distruge baza obiectivelor 
sale sociale. Crearea unei întreprinderi sociale trebuie să fie rezultatul unor nevoi existente 
pe piaţă – ceea ce înseamnă că întreprinderea ar trebui să producă bunuri şi servicii care pot 
fi vândute cu uşurinţă pe anumite pieţe. De aceea, este bine să se identifice câteva nişe de 
piaţă (de exemplu, o anumită zonă în care nu există o grădiniţă ieftină, deoarece autorităţile 
locale sunt foarte active în ceea ce priveşte atragerea oamenilor în regiune dar nu oferă 
suficiente servicii de suport).  

 

 

1.2. ALTE CONCEPTE RELEVANTE PENTRU ANTREPRENORIATUL SOCIAL 

 

Indiferent ce formă ar lua, inițiativele de antreprenoriat social au în vedere o misiune socială. 
Aceasta se poate referi la un beneficiu general al unei comunități oarecare, sau poate fi 
focalizată pe aspecte sociale problematice pe anumite comunități sau grupuri de persoane 
considerate defavorizate și necesitând un sprijin pentru a avea acces la drepturile 
fundamentale și la o viață demnă alături de ceilalți membri ai societății. Pentru acest al 
doilea caz, este necesară precizarea unor concepte importante cum sunt cele de sărăcie / 
bunăstare, excluziune socială / incluziune socială, marginalizare/ integrare. 
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Sărăcia se referă, în principal, la absenţa resurselor materiale, a veniturilor, în timp ce 
excluziunea socială acoperă o arie mai largă de grupuri dezavantajate, nu numai categoria 
celor fără venituri sau celor cu venituri la limita subzistenţei. Excluziunea reflectă 
imposibilitatea participării acestor grupuri dezavantajate la diferite aspecte ale vieţii sociale: 
accesul la piaţa muncii, la servicii publice de sănătate sau educaţie, la viaţa politică, precum 
şi manifestarea unor forme diverse de discriminare. 

 

Din punct de vedere conceptual-teoretic, excluziunea socială are un caracter mai exhaustiv, 
introducând în discuţie şi alte variabile cheie în afara inegalităţii veniturilor, oferind o 
perspectivă dinamică şi structurală mai largă în ceea ce priveşte grupurile dezavantajate şi 
etiologia apariţiei acestora şi eliminând sau evitând etichetarea/stigmatizarea prin sărăcie.   

 

Termenul de marginalizare îşi are originea în problemele socio-economice apărute în anii 
’70. În perioada anilor 1972–1973, marginalii erau grupurile de tineri, fără o relevanţă a 
apartenenţei de clasă, semiboemi, care respingeau normele sociale şi participau la tulburări 
sociale de tip Mişcarea Mai 1968. Cu timpul, marginalizarea a fost folosită în statele vest-
europene pentru a defini procesul prin care anumite grupuri sunt îndepărtate din viaţa 
socială. În România, termenul a început să fie folosit în anii ‘90. Din perspectivă psiho-
sociologică, termenul de marginalizare mai este utilizat și pentru a descrie un anumit tip de 
raport între grupurile etnoculturale ce conviețuiesc într-o societate dată. Astfel, conform 
modelului propus de John Berry, putem vorbi de marginalizare atunci când un grup minoritar 
și-a pierdut reperele culturale și normele ce reglează viața comunității, sau acestea au 
caracteristici deviante, și este totodată respins de societatea majoritară. Conform acestui 
model marginalizarea se diferențiază de separare (tendința unei comunități de a se izola de 
restul societății, punând accentul pe norme culturale și tradiții specifice ce îl diferențiază), 
segregare (tendința majorității de a izola un anumit grup, în mod direct sau indirect), dar și 
de asimilare (tendința unui grup de a pierde caracteristicile culturale specifice) și de 
integrare (situația în care se asigură în societatea majoritară atât condiții pentru păstrarea și 
dezvoltarea identității minoritarilor, cât și un cadru de comunicare și cooperare cu 
majoritatea în condiții de egalitate în drepturi. 

 

Adoptarea excluziunii şi incluziunii sociale în documentele programatice ale Uniunii 
Europene şi în politicile sociale ale Statelor Membre a determinat înlocuirea termenului de 
marginalizare socială cu cel de excluziune socială în documentele de politică publică din 
domeniul social. Momentul de referinţă pentru introducerea termenului de incluziune 
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socială este Consiliul European de la Lisabona din anul 2000, în cadrul căruia a fost lansat  
Procesul sau Strategia Lisabona. 

 

În România, Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 
defineşte marginalizarea socială6 ca fiind “poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor 
sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi 
comunicaţionale ale colectivităţii care se manifestă prin absenţa unui minim de condiţii 
sociale”. Utilizarea acestei definiţii care, de fapt, reflectă accepţiunea şi variabilele conexe 
termenului de excluziune socială, demonstrează că în România nu există încă o adaptare 
conceptuală coerentă şi exhaustivă la cadrul conceptual al UE.   

 

Deşi excluziunea socială este un concept uzitat atât în politicile sociale europene şi naţionale, 
în plan instituţional, precum la nivel academic, în activitatea de cercetare, nu există un 
consens asupra înţelesului exact sau despre a definirii acestuia. Excluziunea este un fenomen 
social subsumat mai multor tipuri de componente, având un caracter structural, generat de 
inegalităţile sociale şi o etiologie complexă plurifactorială. 

 

În spaţiul academic românesc o definiţie a conceptului de excluziune socială este propusă în 
Dicţionarul de politici sociale. Potrivit autorilor, excluziunea socială „se referă cu precădere 
la o situaţie de eşec privind realizarea deplină a drepturilor cetăţeneşti, atât datorită unor 
cauze structurale de natură socioeconomică, cât şi unor cauze de natură individuală” 
(Zamfir, Preda, Dan, 2007: 241). Conform Strategiei Naţionale pentru Protecţia, Integrarea şi 
Incluziunea Persoanelor cu Handicap 2006-2013, excluziunea socială este definită ca fiind 
incapacitatea/eşecul de integrare al unei persoane sau grup în unul sau mai multe 
(sub)sisteme din următoarele patru: 

 Sistemul democratic şi legal corespondent integrării civice; 

 Piaţa muncii corespunzătoare integrării economice; 

 Sistemul statului bunăstării – integrarea socială; 

 Sistemul familiei şi comunităţii - integrare interpersonală.  

 

                                                                 
6 Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial nr 

193/21.03.2002 



 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013, Axa prioritară 6:  Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenţie 6.1:  Dezvoltarea economiei sociale  
Titlul proiectului: Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi. Beneficiar: Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” 

 

15 

 

Excluziunea şi incluziunea socială nu sunt termeni neutri valoric, deoarece implică o relaţie 
cu o serie de valori sociale. Aceste valori sociale contemporane în referire la trăsăturile 
culturale ale spaţiului socio-cultural european în care au apărut respectivii termeni, valori 
fără a căror asumare dezideratele de „combatere a excluziunii sociale” şi „promovare a 
incluziunii sociale” din documentele de politici publice rămân la nivel declarativ de intenţie. 

 

Incluziunea este un termen mult mai nou decât cel de excluziune, fiind definită în 
documentele Consiliului European din anul 2000, respectiv în Strategia Lisabona (Lisbon 
Strategy, drept politica de răspuns la situaţiile de excluziune socială. Astfel, promovarea 
incluziunii sociale, ca linie de politică publică, a înlocuit combaterea excluziunii sociale. 

 

Odată cu summit-ul de la Nisa, din decembrie 2000, obiectivul incluziunii sociale a devenit 
parte integrantă a planurilor naţionale antisărăcie, obiectivele comune ale acestora fiind: 
promovarea participării la muncă şi accesul la toate resursele, drepturile, bunurile şi 
serviciile; prevenirea riscului de excluziune socială; iniţiative pentru grupurile vulnerabile şi 
mobilizarea tuturor actorilor sociali.  

 

Uniunea Europeană defineşte incluziunea socială ca fiind un “proces prin care cei aflaţi în 
sărăcie şi afectaţi de excluziunea socială să aibă oportunităţile şi resursele necesare pentru a 
participa la viaţa economică, socială şi culturală, beneficiind de un nivel de bunăstare 
considerat normal în societatea în care trăiesc”. Analiza de conţinut a acestei definiţii indică 
referiri la conceptele de sărăcie şi participare, incluziunea având ca obiectiv participarea 
grupurilor vulnerabilizate de sărăcie la viaţa socială, prin accesarea propriilor resurse, dar şi a 
resurselor sociale, economice şi culturale ale statului.  

 

Noua Agendă Socială, adoptată de Comisia Europeană în iulie 2008, asigură cadrul prin care 
politicile statelor membre răspund provocărilor economice şi sociale cu care se confruntă 
aceste state, propunând crearea mai multor oportunităţi pentru cetăţeni, îmbunătăţirea 
accesului acestora la servicii de calitate şi, mai ales, coeziunea şi solidaritatea socială cu cei 
aflaţi în situaţii de sărăcie sau excluziune socială.  

 

În limbajul instituţional românesc, conceptul de incluziune şi dezvoltare socială a intrat în uz 
începând cu anul 2001, odată cu adoptarea H.G. 829/2002, privind Planul Naţional Anti-
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Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale – PNAinc7. Ulterior, incluziunea a fost definită în 
Legea nr 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială8 ca fiind “setul de măsuri şi 
acţiuni multidimensionale în domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, 
educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii 
destinate combaterii excluziunii sociale”. Aceasta înseamnă că incluziunea reprezintă 
simultan un proces aflat în implementare, dar şi un obiectiv de atins, politicile de incluziune 
utilizând un complex de măsuri din diverse domenii (sănătate, educaţie, ocuparea forţei de 
muncă etc) care facilitează derularea proceselor favorizante de incluziune şi al căror scop 
este accesul cetăţenilor la drepturi, bunuri şi servicii, dar şi participarea lor activă la viaţa 
socială, economică şi culturală. 

 

Procesul de incluziune socială are ca scop ca toate persoanele să poată participa la viaţa 
socială, să aibă acces la drepturi, bunuri şi servicii, precum şi la procesul decizional referitor 
la acţiunile de interes comun. Pentru ca procesul de incluziune să poată fi materializat, 
trebuie facilitaţi o serie de factori endogeni şi exogeni care fac parte integrantă din structura 
socială şi administrativă, implicând în mod activ şi participativ comunitatea.  

 

Sistemul naţional de asistenţă socială ce constă în ansamblul de instituţii si măsuri prin care 
statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale si locale, colectivitatea locală si 
societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori 
permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, are fără îndoială un rol esențial. 
Completarea acestuia cu promovarea spiritului antreprenorial, a antreprenoriatului social și 
a inițiativelor ce vizează integrarea activă, nu doar preia din sarcina tot mai dificil de susținut 
a sistemului de asistență socială, ci previne riscurile asociate reproducerii stării de 
dependență și facilitează accesul la drepturi și la o viață demnă pentru membrii grupurilor 
defavorizate. Putem spune deci că antreprenoriatul social este și el un instrument de 
promovare a incluziunii sociale. 

 

                                                                 
7 H.G. 829/2002, privind Planul Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale – PNAinc, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 64 din 24 ianuarie 662 din 06.09.2002 

8 Legea nr 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă social, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 239 din 16.03.2006. 
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Grupuri cu risc de excluziune socială sunt acele grupuri de persoane care fac obiectul unor 
practici de tip excluziv sau despre care doar se exprimă opinii de tip excluziv. De cele mai 
multe ori, grupurile cu risc de excluziune socială sunt alcătuite din minorităţi (etnice, sexuale, 
culturale, rasiale, religioase etc) dar si după criteriul vârstei (copii, vârstnici etc) sau al 
statutului social (şomeri, săraci, persoane fără adăpost, consumatori de droguri, femei 
victime ale violenţei şi abuzului, persoane aflate în sistemul penitenciar  etc). Alte grupuri 
care pot deveni usor subiectul unor practici de excluziune socială sunt cele formate din 
persoane care au dizabilităţi fizice, intelectuale (persoanele cu handicap fizic sau psihic, 
persoane cu autism etc) sau bolnavi (psihic, cronic, HIV / SIDA etc). 

 

Toate aceste grupuri pot fi avute în vedere, atât ca beneficiari ai întreprinderilor sociale, cât 
și ca grup țintă pentru a cărui susținere pot fi necesare resurse ce pot fi obținute prin 
inițiative de antreprenoriat social. 

 

 

1.3. FORME DE ORGANIZARE ALE ÎNTREPRINDERILOR  SOCIALE 

 

1.3.1. COOPERATIVA 

 

Scurt istoric: Cooperativele au apărut o dată cu procesul de industrializare, pentru a 
răspunde provocărilor ocupării forţei de muncă şi nevoilor, economice şi sociale ale 
indivizilor şi grupurilor care erau nemulţumiţi de noua piaţă a muncii şi alegeau moduri 
alternative de angajare şi asociere. În timp ce unele tipuri de cooperative, precum 
cooperativele agricole, au apărut aproape peste tot, altele ţineau mai mult de specificul 
fiecărei ţări, cum sunt cooperativele de consum în Anglia şi cooperativele de construcţii de 
locuinţe în Germania, Marea Britanie şi Suedia. În ţările unde ritmul industrializării a fost mai 
lent, cum a fost cazul Franţei şi Italiei, cooperativele de producţie ale muncitorilor au fost 
dezvoltate şi au fost promovate în  provinciile industrializate. Cu toate că cooperativele 
puteau beneficia de anumite aranjamente negociate cu statul, în marea majoritate trebuiau 
să facă faţă concurenţei. În general, consecinţa logică a fost de a concentra mijloacele de 
producţie, ceea ce a stimulat specializarea cooperativelor în activităţi majore legate de 
identitatea membrilor acestora. 
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Definiţie: O cooperativă poate fi identificată ca fiind o întreprindere înfiinţată în mod liber, 
deţinută şi controlată de un grup de persoane juridice, cu scopul de a obţine în mod echitabil 
beneficii reciproce, care reies din activităţile întreprinderii şi nu în primul rând din investiţia 
făcută în aceasta.9 O altă definiţie, mai descriptivă în ceea ce priveşte principiile şi modul de 
operare, este cea oferită de Cooperatives Europe unde întreprinderile cooperative sunt 
definite ca fiind: Înfiinţate cu dublul scop de a obţine succes economic şi de a răspunde 
obiectivelor sociale.10 Acestea se bazează pe următoarele principii: 

 Apartenenţă voluntară şi liberă 

 Control democratic al membrilor 

 Participare economică a membrilor 

 Autonomie şi independenţă 

 Cooperare între cooperative 

 Grijă pentru comunitate 

 

Cadrul legal – La nivel european, cooperativele sunt recunoscute explicit în Articolul 58 din 
Tratatul de la Roma (1957) ca un tip specific de firmă11, şi de asemenea în constituţiile mai 
multor state membre, cum sunt Grecia, Italia, Portugalia şi Spania. Deşi au un cadru 
reglementator de operare şi care garantează drepturile membrilor şi ale terţilor, nu există 
totdeauna o lege specifică la nivel naţional care să reglementeze toate cooperativele. 

În anumite ţări nu există legi generale pentru cooperative, deşi există anumite legi pentru 
tipuri specifice de cooperative (Danemarca, Marea Britanie), sau în cazuri extreme există o 
suprareglementare (Spania, Italia, Franţa) unde există diferite legi în funcţie de tipul de 
cooperativă şi de nivel de guvernare (naţional şi regional).12 

 

                                                                 
9
 Parnell, Edgar, A New Look at Co-operatives and Their Role in Developing Countries, in Small Enterprise 

Development, Volume 13, No 1, March 1992. 
10

 http://www.co-opseurope.co-op/spip.php?rubrique19   
11

 „Prin societati se înteleg societatile constituite în conformitate cu dispozitiile legislatiei civile sau comerciale, 
inclusiv societatile cooperative si alte persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia celor fara scop 
lucrativ.” 
12

 CIRIEC, Summary of the Report The Social Economy on the European Union, p. 33, 2007, 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/categories/soceco/booklets/EN_Web.pdf 
 

http://www.coopseurope.coop/spip.php?rubrique19
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/categories/soceco/booklets/EN_Web.pdf
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În funcţie de ţară, cooperativele pot fi considerate: companii comerciale, companii specifice, 
asociaţii civile sau organizaţii greu de catalogat. De asemenea, poate exista chiar o lipsă 
totală de reglementări juridice specifice, ceea ce le obligă pe acestea să urmeze regulile 
pentru companii în general, adică societăţi comerciale. În asemenea cazuri, membrii 
cooperativei trebuie să includă regulile de operare în statutul asociaţiei, care să permită unei 
companii să poată fi identificată drept „cooperativă”. 

 

Cooperativele pot fi înfiinţate de persoane individuale, iar dimensiunea lor poate varia de la 
mici întreprinderi (de exemplu, un magazin) la unităţi mari şi complexe. Principalele tipuri de 
cooperative care operează în UE sunt: agricole, de intermediere financiară (bănci, asigurări), 
vânzări cu amănuntul, construcţii de locuinţe, muncitoreşti (meşteşugari, comercianţi, 
agricultori, etc.). Alte tipuri semnificative sunt cooperativele de consum. Farmaceutice, de 
producţie, sociale, ale femeilor, de pescuit, de sănătate, educaţie, uniuni de credit, bănci, 
turism, iar în Spania există şi societăţi muncitoreşti, entităţi speciale muncitoreşti, companii 
de plasare a forţei de muncă ale muncitorilor şi altele. 

 

În 2004, noile 8 state membre ale UE, foste ţări comuniste, mai ales Polonia şi Republica 
Cehă, au înregistrat cele mai multe tipuri de cooperative care se regăsesc în vechiul grup UE-
15 de state membre: cooperativele agricole, de consum, bănci, construcţii de locuinţe , 
muncitoreşti şi sociale. 

 

Importanţa socială şi economică a cooperativelor este dată de numărul şi gradul de 
răspândire al acestora, dacă avem în vedere chiar şi numai cooperativele membre ale 
organizaţiei reprezentative, Cooperatives Europe:13 171 organizaţii de cooperative 
individuale, din 37 ţări din cele 42 de state ale regiunii europene, precum şi 6 din cele 7 
organizaţii sectoriale europene, reprezentând 250.000 întreprinderi cooperative cu 160 
milioane de membri şi care asigură 5,4 milioane de locuri de muncă. 

 

Reprezentarea europeană: Cooperatives Europe (http://www.co-opseurope.co-op/) este 
cea mai mare organizaţie cu membri din Europa care promovează modelul cooperatist al 
întreprinderilor pentru progres economic durabil cu obiective sociale. A fost înfiinţată în 
2003, iar în 2006, prin fuziunea ICA-Europe (filiala europeană a International Co-operative 

                                                                 
13

 http://www.coopseurope.coop/spip.php?rubrique18  

http://www.coopseurope.coop/
http://www.coopseurope.coop/spip.php?rubrique18
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Alliance) cu CCACCE (Coordination committee of European Co-operative Associations), Co-
operatives Europe a devenit o organizaţie non-profit cu personalitate juridică.14 

ICA a declarat anul 2012 ca fiind anul internațional al cooperativelor și intenționează să 
lanseze o amplă serie de manifestări cu scopul promovării cooperației și al informării 
publicului cu privire la contribuția pe care o aduc cooperativele la dezvoltarea economică, la 
stabilitatea financiară a familiilor membrilor cooperatori dar și la promovarea valorilor 
universale ale solidarității și egalității. 
 
 

1.3.2. SOCIETĂȚILE MUTUALE  

 

Conceptul de societate mutuală folosit de manualul Comisiei Europene15 este următorul: o 
asociaţie autonomă de persoane (entităţi juridice sau persoane fizice) unite în mod voluntar 
pentru scopul principal de a satisface nevoile lor comune de asigurare, grijă şi îngrijire, 
sănătate şi bănci, care au activităţi supuse competiţiei. Aceasta operează în conformitate cu 
principiul solidarităţii între membri, care participă la conducerea afacerii, şi răspunde 
principiilor absenţei acţiunilor, libertăţii de afiliere, existenţei unor obiective care nu sunt 
exclusiv de obţinere de profit, solidaritate, democraţie şi independenţă.16 

 

O autodefiniţie a societăţilor mutuale, aşa cum a fost dată de Association Internationale de 
la Mutualité (AIM)17, suplimentează definiţia menţionată mai sus: Societăţile mutuale 
grupate în cadrul AIM sunt grupări de persoane cu obiective de bunăstare socială şi fără 
motiv de profit, ale cărui scop este de a asigura protecţie împotriva consecinţelor diferitelor 
riscuri sociale pentru membrii lor şi familiile acestora. Acestea furnizează în general acoperire 
pentru bunăstarea socială şi acces la servicii sociale finanţate pe baza solidarităţii, al căror 
scop este definit în mod democratic de către membri. Societatea mutuală funcţionează în 
mod esenţial în conformitate cu principiul administrării autonome, absenţei acţionarilor şi 
independenţei de autorităţile publice. Deşi societăţile mutuale trebuie să se conformeze 
legislaţiei naţionale fiind deci subiect al supravegherii de către aceste autorităţi, controlul 

                                                                 
14

 Map of European and National Social Economy Institutions and Organisations, p. 24. 
15

 "Manual for drawing up Satellite Accounts of Companies in the Social Economy: co-operative and mutuals", 
December 2006 
16

 CIRIEC, pp. 24-5. 
17

 Grup de organizaţii autonome de asigurări de sănătate şi protecţie socială care operează conform principiilor 
de solidaritate şi non-profit. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=487
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democratic al funcţionării lor este exercitat în primul rând prin organele lor statutare. 
Autonomia şi structura lor democrată sunt garanţia dinamismului şi a adaptării constante a 
serviciilor lor pentru a răspunde nevoilor efective.18  

 

Cadrul legal – Pe scurt, la fel ca şi cooperativele, societăţile mutuale din UE sunt guvernate 
de organisme de drept foarte diverse. În mod tradiţional, toţi clienţii (deţinători de poliţe) 
unui asigurator mutual sunt membri; în unele jurisdicţii, însă, asiguratorii mutuali pot avea şi 
deţinători de poliţe care să nu fie membri. De obicei, fiecare membru al societăţii mutuale 
are un vot egal în adunările membrilor. 

Domeniu de activitate: În funcţie de activitatea lor principală şi de tipul de risc asigurat, 
societăţile mutuale se împart în două mari categorii. Primul grup include societăţile mutuale 
de tip provident, a căror activitate constă în principal în acoperirea riscurilor de sănătate şi 
bunăstare socială a persoanelor individuale / fizice. Al doilea grup este format de companiile 
mutuale de asigurări.19 

 În Uniunea Europeană (EU-25, 2004) existau 7.180 asigurători autorizaţi, dintre care 
70% erau asigurători mutuali şi cooperative; 

 Dintre aceşti 7.180 de asiguratori, marea majoritate (68%) este reprezentată de 
societăţi mutuale, cu prezenţă atât în sectorul viaţă, cât şi în sectorul non-viaţă; 

 În termeni de prime brute directe totale (viaţă şi non-viaţă) pentru casă şi familie, 
sectorul societăţilor de asigurare mutuale şi cooperative, în cea mai largă definiţie a 
sa, reprezintă €247 miliarde sau 27% din piaţa europeană totală; 

 Aceste 247 miliarde € sau 27% din piaţa europeană totală, se apropie de dimensiunea 
celei mai mari pieţe naţionale a asigurărilor, Marea Britanie, care reprezenta în 2004 
(casă şi familie) 269 miliarde €. Măsurat în acest fel, am putea spune că sectorul 
mutual al asigurărilor este a doua mare piaţă europeană a asigurărilor. 

 Sectorul mutual al asigurărilor non-viaţă este chiar cea mai mare ”ţară”, cu o piaţă de 
106 miliarde € (aproape cât Marea Britanie şi Franţa luate împreună), în timp ce 
asigurătorii mutuali pentru asigurările de viaţă acoperă a treia mare piaţă, sau o piaţă 
echivalentă cu cea din Germania;20  

                                                                 
18

 http://www.aim-mutual.org/index.php?page=13  
19

 CIRIEC, p. 24. 
20

 http://www.amice-eu.org/Facts_and_figures.aspx    

http://www.aim-mutual.org/index.php?page=13
http://www.amice-eu.org/Facts_and_figures.aspx
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 Societăţile mutuale pentru sănătate şi bunăstare socială asigură asistenţă pentru mai 
mult de 120 milioane de persoane; 

 Societăţile mutuale de asigurări au o cotă de piaţă de 23.7%.21  

 
Reprezentarea internațională: Există două mari organizaţii umbrelă care reprezintă 
societăţile mutuale de tip provident şi companiile mutuale de asigurări, AIM - Association 
Internationale de la Mutualité (http://www.aim-mutual.org/) şi AMICE - Association of 
Mutual Insurers and Insurance Co-operatives in Europe (http://www.amice-eu.org/). 
 
 
 

Domenii de activitate Numele 
organizaţiei 
umbrelă şi anul 
înfiinţării 

Reprezentare  Membrii în statele membre 
UE 

Sănătate, pensii, 
farmaceutic, social 

AIM: 

Association 
Internationale de 
la Mutualité (1950) 
22 

 

În 27 ţări 

(15 ţări UE), 

24, incluzând Republica Cehă (2), 
Ungaria (0), Republic Slovacă (1) 
şi Slovenia (1) 

Asigurări, asigurare 
compensatorie pentru 
muncitori, daune 
vehicule, foc, terţă 
parte, etc 

 

AMICE: 

Association of 
Mutual Insurers 
and Insurance Co-
operatives in 
Europe 

(2008)23 

 

 

În 16 ţări UE  

(incluzând 
Ungaria (2), 
Polonia (2) & 
Slovenia(1)) 

 

Peste 120 membri direcţie şi 
1.600 membri indirecţi, 
reprezentând o treime din 
companiile de asigurare din 
Europa şi 20% din primele de 
asigurare 

 

                                                                 
21

 CIRIEC, Rezumat al raportului The Social Economy on the European Union, p. 7. 
22

 http://www.aim-mutual.org/    
23

 AMICE a fost înfiinţată în ianuarie 2008 prin fuziunea a două asociaţii de asigurători de tip mutual şi 

cooperatist care existau mai înainte în Europa, AISAM (înfiinţată în 1964) şi ACME (înfiinţată în 1978), pentru a 

reprezenta interesele sectorului sub o singură voce. http://www.amice-eu.org/ 

http://www.aim-mutual.org/
http://www.amice-eu.org/
http://www.aim-mutual.org/
http://www.amice-eu.org/
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1.3.3. ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE  

 

În România, conform OG Nr. 26/2000, aprobată prin legea Nr 246/ 2005, pot exista două 
forme de organizații neguvernamentale (ONG): asociațiile și fundațiile. Alte structuri de 
drept privat non-profit sunt sindicatele și structurile cu activitate religioasă. Dacă în ultimii 
ani s-a constatat o diminuare constantă și accentuată a ponderii cooperativelor în economia 
socială din România, se constată o creștere spectaculoasă a inițiativelor de antreprenoriat 
social ale ONG.24  

   

1.3.3.1. ASOCIAȚIILE  

 

Asociaţiile sunt expresia unui drept fundamental, dreptul la libera asociere. Din perspectivă 
istorică, manifestările acestora în domeniul social corespund cu cele trei modele de regimuri 
ale statului bunăstării identificate de Esping-Andersen (1990). Primul model, care 
corespunde sistemelor social democratice din ţările scandinave cum sunt Suedia şi 
Danemarca, cu o largă sprijinire pe stat ca organizator al societăţii, consideră serviciile 
sociale ca o „colectivizare a nevoilor” (Leira, 1992), acordând prioritate integrării sociale şi 
egalităţii de gen. În acest cadru, rolul asociaţiilor a fost acela de a exercita presiune socială 
pentru a da glas cererilor, iar acestea au mobilizat reţele pentru exercitarea de presiuni, 
astfel încât beneficiile să fie furnizate în cadrul serviciilor publice. În a doua configuraţie, care 
corespunde sistemului liberal şi celui dual, serviciile lipsesc în mare parte. Sub sistemul 
liberal al statului bunăstării caracteristic Marii Britanii, intervenţia guvernului este 
concentrată pe cele mai dezavantajate sectoare ale populaţiei. Neutralitatea în domeniul 
furnizării de servicii a fost menţinută. Corolarul acesteia este lipsa grijii faţă de copil, ceea ce 
face ca o mare parte din femei să fie nevoite să lucreze numai cu program redus (Lewis, 
1992). Un număr insuficient de servicii non-piaţă reglementate de guvern este de asemenea 
caracteristic sistemelor duale specifice sudului Europei, exemplificate prin Spania, Italia şi 
Portugalia. Concentrate pe transferul de bani, asemenea sisteme eschivează serviciile şi dau 
protecţie unor oameni care sunt bine integraţi pe piaţa muncii, pe seama celor prinşi în 
slujbe nesigure sau în economia informală; aici, „accesul la drepturi nu este nici universal şi 
nici egal, ci operează pe baza cunoştinţelor personale, privilegiului şi patronajului” (Ferrara, 
1996).  

 

                                                                 
24

 Atlasul economiei sociale, FDSC, 2011 
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În ambele configuraţii de mai sus, rolul asociaţiilor ca producători de bunuri sau servicii este 
foarte limitat, dar din motive diferite: în modul universalist, crearea de multe servicii noi, cu 
sarcinile care erau îndeplinite anterior de sectorul particular, este trecută pe seama 
guvernului; în modelul liberal şi în cel dual, există o externalizare slabă a serviciilor, care sunt 
menţinute în sectorul particular, sarcinile rămânând în cea mai mare parte îndeplinite de 
femei. În această privinţă, a treia configuraţie corespunde unui sistem corporatist. În 
contrast cu celelalte două, această configuraţie asigură asociaţiilor un rol major ca furnizori 
de servicii. Reglementări ierarhice guvernează relaţiile dintre asociaţii şi guvern, serviciile 
asociative fiind considerate o parte integrală a politicilor sociale finanţate prin taxe sau 
contribuţii de asigurare socială. Statul stabileşte regulile pentru modul în care serviciile sunt 
furnizate şi pentru ocupaţiile remunerate care furnizează aceste servicii. Dacă regulile sunt 
respectate, finanţarea este asigurată prin redistribuire. În Germania, Austria, Franţa şi Belgia, 
asociaţiile au fost pionieri ai serviciilor sociale, identificând cerinţele sociale care apăreau şi 
care după aceea erau menţinute în sectorul asociativ, chiar dacă sub controlul statului. 
Reglementarea de către stat a adus asociaţiile mai aproape de guvern şi le-a sugerat 
formarea de federaţii mari la nivel de ţară (afiliate partidelor politice, bisericilor, Crucii Roşii 
şi organizaţii nealiniate în Germania, laice şi catolice în Franţa, socialiste şi creştine în Belgia). 

 

În practică, acest sub-grup include la un loc toate celelalte forme de libertate individuală de 
asociere cu scopul de a produce bunuri sau servicii dar al căror scop primar nu este 
obţinerea de profit. Nu este nici o surpriză că şi aceste forme au o mare varietate de nume. 
Între denumiri găsim organizaţii şi asociaţii fără profit, organizaţii voluntare şi organizaţii 
neguvernamentale. Mai mult, fundaţii şi organizaţii specifice ţărilor, cum sunt organizaţiile 
caritabile în Anglia, sunt adeseori asociate acestei categorii. 

 

Definiţie: Asociaţiile sunt actori social economici. Asociaţiile împărtăşesc valorile 
democraţiei, primatul individului şi al obiectivelor sociale faţă de capital şi sunt dedicate 
membrilor lor şi interesului general. De aceea, se disting de întreprinderile comerciale prin 
faptul că nu activează pentru profit, scopul lor fiind acela de a contribui la interesul general. 
Asociaţiile sunt un loc pentru exprimare şi informare. Ele joacă diferite roluri în societate, 
cum sunt furnizarea de servicii, activităţi militante, asistenţă, integrare şi pregătire. Ele 
răspund nevoii exprimate la toate nevoile mulţumită rolului lor de actori sociali; parteneri în 
definirea, implementarea şi urmărirea politicilor publice; parteneri ai autorităţilor publice în 
misiunea lor de servicii de interes general. Astfel, asociaţiile îşi asumă un rol social şi sunt 
implicate în dezvoltarea de acţiuni colective, de dezvoltare locală, de dezvoltare durabilă 
pentru oameni, asigurând o adevărată productivitate socială. Asociaţiile sunt jucători 
importanţi în dezvoltarea Uniunii Europene şi nici un progres nu poate fi înregistrat fără 
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construirea unui proiect social şi politic pentru Europa fără participarea cetăţenilor ei şi a 
actorilor sociali.25 

 

Cadru legal – Asociaţiile de interes general, inclusiv serviciile de interes general, servicii 
sociale de interes general şi în general organizaţiile non-profit sunt considerate ca o 
trăsătură esenţială a modelului social european. Acestea asigură drepturile fundamentale 
pentru cetăţenii Europei. La nivel european, aceste asociaţii sunt recunoscute de tratatele 
europene începând cu Tratatul de la Amsterdam (1997), Tratatul de la Nisa (2001) şi Carta 
Drepturilor Fundamentale. Multe texte legislative ale Parlamentului european şi Consiliului 
Europei se referă la recunoașterea rolului pe care îl au asociațiile. Comisia europeană a 
publicat în mai 2004 o Carte albă asupra serviciilor de interes general, iar o comunicare 
asupra serviciilor de interes general din 2007 a prezentat cadrul pentru analiza pieţei 
interne.26 

 

Domeniu de activitate: Asociaţiile sunt active în sub-sectorul non-piaţă. Ele includ organizaţii 
caritabile, organizaţii de uşurare şi ajutor, sindicate, societăţi profesionale sau academice, 
asociaţii ale consumatorilor, partide politice, biserici sau societăţi religioase, aspecte 
culturale, recreaţionale, educaţionale, cetăţeneşti, sociale şi îngrijirea sănătăţii, de mediu, 
cluburi sportive, care reunesc un număr mare de organizaţii cu milioane de membrii 
individuali. Aceste asociaţii se bazează în foarte mare măsură pe voluntari, în timp ce sub-
sectorul piaţă a economiei sociale (cooperativele, societăţile mutuale şi companiile similare) 
practic nu au voluntari, cu excepţia întreprinderilor sociale.27 Sectorul non-profit are o 
contribuţie specială la asigurarea unei societăţi corecte, tolerante, diversificate, echitabile şi 
incluzive care să promoveze demnitatea umană, solidaritatea, dezvoltarea durabilă, 
participarea cetăţenilor, pe baza unui umanism modern şi deschis şi pe baza unei societăţi 
civile puternice şi dedicate.28 Având în vedere proliferarea ONG-urilor în România, unde cele 
mai active se bazează de obicei pe donaţii sau fonduri de la guvern, este important să 
arătăm care sunt în mod normal caracteristicile acestora. Astfel, asociațiile veritabile au 
următoarele caracteristici: 

                                                                 
25

 Social Economy Europe, http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique201&lang=en  
26

 http://www.cedag-eu.org/index.php?page=services-of-general-interest&hl=en_US  
27

 CIRIEC, p. 27. 
28

 http://www.cedag-eu.org/uploads/File/Presentation%202008%20CEDAG%20-%20EN.pdf   

http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique201&lang=en
http://www.cedag-eu.org/index.php?page=services-of-general-interest&hl=en_US
http://www.cedag-eu.org/uploads/File/Presentation%202008%20CEDAG%20-%20EN.pdf
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 nu sunt create pentru a genera profit personal. Deşi pot avea salariaţi plătiţi şi 
deşi pot fi angajate în activităţi generatoare de venituri, ele nu distribuie profitul 
sau surplusul membrilor sau conducerii; 

 sunt voluntare. Aceasta înseamnă că ele sunt formate în mod voluntar şi că de 
obicei există un element de participare voluntară la organizaţie; 

 se disting de grupurile neoficiale şi cele ad hoc prin faptul că au o existenţă 
oficială sau instituţională. De obicei, ONG-urile au statute oficiale sau un alt 
document de guvernare care stabilesc misiunea, obiectivul şi domeniul. Sunt 
răspunzătoare în faţa membrilor şi donatorilor; 

 sunt independente, mai ales de guvern şi de alte autorităţi publice, de partidele 
politice sau de organizaţiile comerciale;  

 nu urmăresc interesele comerciale sau profesionale ale membrilor lor ci 
soluționarea unor probleme ale comunității sau societății în general. 

 

Reprezentare europeană: CEDAG - European Council for Non-profit Organizations 
(http://www.cedag-eu.org) este o reţea de organizaţii non-profit din toate statele membre 
UE (asociaţii, organizaţii ale societăţii civile şi organizaţii umbrelă la nivel naţional şi regional) 
care sunt vocea sectorului non-profit la nivel european pe aspecte specifice comune tuturor 
organizaţiilor şi asociaţiilor non-profit.  

 

Domenii 
de 
activitate 

Numele organizaţiei 
umbrelă şi anul înfiinţării 

Reprezentare în statele 
membre UE 

Membri  

Diferite  CEDAG - European Council 
for Non-profit Organizations 
(Comité européen des 
associations d’intérêt 
général) (1989 transformată 
în corporaţie în 1996)29  

32 organisme umbrelă la nivel 
naţional şi regional active în 
dezvoltarea de politici în 
domeniul politicilor sociale şi a 
dialogului civil în 21 de ţări 
membre UE 

 50.000 
organizaţii non-
profit  

 9 
milioane de 
membri 
individuali 

                                                                 
29

 http://www.cedag-eu.org/uploads/File/Presentation%202008%20CEDAG%20-%20EN.pdf  

http://www.cedag-eu.org/
http://www.cedag-eu.org/uploads/File/Presentation%202008%20CEDAG%20-%20EN.pdf
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Și la nivelul Consiliului Europei există o structură reprezentativă pentru sectorul non-
guvernamental: Conferința Organizațiilor Internaționale cu statut consultativ pe lângă 
Consiliul Europei.30 

 

1.3.3.2. FUNDAŢIILE 

 

În întreaga Europă, fundaţiile primesc din ce în ce mai multă atenţie şi capătă un rol mai 
central în discuţiile politice asupra viitorului problemelor economice, sociale şi de mediu, cât 
şi în domeniul cercetării şi inovării, între altele, întrucât încearcă să îmbunătăţească 
condiţiile de viaţă şi calitatea vieţii publicului general şi a unor persoane specifice 
dezavantajate. 

 

Definiţie: Este greu de dat o definiţie generică a „fundaţiei” pentru întreaga Europă din 
cauza multelor limbi şi culturi din Europa şi a mediilor juridice/fiscale diferite de la o ţară la 
alta. Astfel, britanicii se referă mai ales la trust, olandezii la stichting, finlandezii la saatio, 
francezii la fondation, germanii la stiftung, italienii la fondazione, spaniolii la fundación, 
suedezii la stifstelse, etc. Cu toate acestea, există în Europa un concept acceptat şi înţeles în 
mod general despre ce sunt fundaţiile în beneficiu public. Acestea sunt fundaţii pentru 
beneficul public, bazate pe active şi conduse de un scop. Nu au membri sau acţionari şi sunt 
organizaţii non-profit constituite separat. Fundaţiile se concentrează pe domenii care merg 
de la mediu, servicii sociale, sănătate şi educaţie, până la ştiinţă, cercetare, artă şi cultură. 
Fiecare are o sursă de venit, sigură şi de încredere, care le permite să planifice şi execute 
activităţi pe un termen mai lung decât multe alte instituţii cum sunt guvernele sau 
companiile.31 

 

O auto-definiţie a fundaţiilor, ca cea dată de EFC - European Foundation Centre32, 
suplimentează definiţia de mai sus: 

 Sunt organisme non-profit constituite separat care au propria sursă de încredere de 
venit, de obicei dar nu exclusiv de la înzestrare sau capital; 

                                                                 
30

 http://www.coe.int/ngo 
31

 http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique202&lang=en  
32

 http://www.efc.be/Legal/Documents/Facts_Figs_publication.pdf  

http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique202&lang=en
http://www.efc.be/Legal/Documents/Facts_Figs_publication.pdf
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 Au propriul comitet de conducere, 

 Folosesc resursele lor financiare pentru scopuri educaţionale, de sănătate, sociale, 
orientate spre cercetare, culturale sau de altă natură spre beneficiul public, fie prin 
acordarea de ajutor financiar unor terţe părţi, fie prin derularea propriilor programe şi 
proiecte.33 

Cadru legal: În momentul de faţă, în fiecare stat membru UE există cadre juridice diferite 
care reglementează activitatea fundaţiilor. Cu toate acestea, fundaţiile şi fondatorii lor 
activează din ce în ce mai mult peste graniţe, existând mai multe bariere civile şi fiscale care 
îngreunează activitatea curentă a fundaţiilor. Lipsa de instrumente juridice potrivite 
înseamnă că noile iniţiative europene ale fundaţiilor sunt întârziate sau abandonate. Comisia 
europeană evaluează în prezent nevoia pentru şi impactul unui Statut european al 
fundaţiilor (EFS – European Foundation Statute); un asemenea statut va oferi oportunităţi 
fundaţiilor, va uşura şi mări activitatea transfrontalieră şi cooperarea, va ajuta la circulaţia 
activelor primite de la donatori în întreaga Europă şi va sprijini acţiunile cetăţenilor la nivelul 
UE şi dincolo. Un statut va permite unei fundaţii să se înregistreze ca „fundaţie europeană” 
într-unul dintre statele membre, şi să fie în acelaşi timp recunoscută şi operaţională în 
întreaga Uniune Europeană. Această nouă formă legală ar exista în paralel cu formele 
juridice naţionale şi folosirea sa ar fi opţională.34 

 

Fundațiile35 constituie o parte importantă a comunităţii independente de finanţare, fiind o 
sursă valoroasă de venit pentru asociaţii şi/sau ele operează programe şi servicii cheie în 
beneficul publicului într-o varietate de domenii. Domeniul de activitate a fundaţiilor este 
strâns legat de tipul acestora. Fundaţiile pot fi grupate în următoarele mari categorii: 

 Fundaţii independente, care alcătuiesc cea mai mare parte a acestui sector 

 Fundaţiile corporatiste 

 Fundaţiile sprijinite de guvern 

 Fundaţii comunitare cu acţiune locală/comunitară şi alte fundaţii pentru strângerea de 
fonduri 

 

                                                                 
33

 EFC, p. 1. http://www.efc.be/Legal/Documents/Facts_Figs_publication.pdf 
34

 http://www.efc.be/EuropeanFoundationStatute/Pages/EuropeanFoundationStatute.aspx  
35

 Toate informaţiile care urmează sunt obţinute din raportul EFC Foundations in the European Union - Facts & 
Figures Across, 2008 http://www.efc.be/Legal/Documents/EFC-RTF_EU%20Foundations-
Facts%20and%20Figures_2008.pdf . 

http://www.efc.be/Legal/Documents/Facts_Figs_publication.pdf
http://www.efc.be/EuropeanFoundationStatute/Pages/EuropeanFoundationStatute.aspx
http://www.efc.be/Legal/Documents/EFC-RTF_EU%20Foundations-Facts%20and%20Figures_2008.pdf
http://www.efc.be/Legal/Documents/EFC-RTF_EU%20Foundations-Facts%20and%20Figures_2008.pdf
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Numărul de fundaţii în UE - În 24 state membre UE (nu avem informaţii din Lituania, Malta şi 
România), există circa 273.000 de organizaţii denumite ”fundaţii”, din care circa o treime 
(peste 95.000) sunt fundaţii în beneficiul public. Aceasta dă o medie de peste 27 de fundaţii 
la 100.000 de locuitori şi corespunde unei creşteri de peste 54% a fundaţiilor în beneficiul 
public pe parcursul a patru ani (2001-2005): 39% se datorează extinderii UE (sunt incluse 
date de la 9 din 12 noi state membre). În aceeaşi perioadă, în vechile state membre ale UE 
15 exista o creştere efectivă de 15% a fundaţiilor în beneficiul public. 

 

Domeniile de activitate a fundaţiilor – Fundaţiile sunt active într-o gamă largă de activităţi 
dar în primul rând în domeniile sănătăţii, serviciilor sociale, dezvoltării şi relaţiilor 
internaţionale (de ex. Fundația Soros), artelor şi culturii, ştiinţei, mediului, religiei, 
filantropie/voluntariatului şi dezvoltarea comunitară. 

 

Surse de venit – Din ce în ce mai mult, fundaţiile din Europa primesc venituri din surse 
variate, uneori în plus faţă de înzestrarea lor iniţială (numerar, acţiuni, titluri, lucrări de artă, 
drepturi de autor, licenţe de cercetare sau proprietăţi imobiliare). Aceste surse includ: legaţii 
şi daruri de la persoane individuale, daruri ad hoc sau obişnuite de la companii, apeluri 
regulate la generozitatea publicului, venit generat de fundaţie de la bunuri sau servicii, 
achiziţii publice, contracte de la autorităţile publice, venituri din jocuri de noroc sau loterie. 
Unele fundaţii funcţionează şi ca brokeri pentru alţi donatori şi colectează şi depozitează 
banii în beneficiul unei comunităţi (fundaţie comunitară) sau pentru un anumit domeniu 
(contribuţii de la organizaţii religioase). 

 

Dimensiunea activelor – Forţa economică a fundaţiilor este semnificativă. Un eşantion de 
55.552 fundaţii din 15 ţări aveau active combinate în valoare de circa 237 miliarde €, cu o 
medie de 4 milioane € pe fundaţie. 

 

Dimensiunea cheltuielilor - Cele 58.588 fundaţii în beneficiul public cercetate în 14 ţări UE 
au raportat un volum total al cheltuielilor de 46 miliarde €, în medie 1 milion € per fundaţie. 

 

Salariaţi şi voluntari – În 10 ţări UE (Belgia, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Ungaria, Italia, Olanda şi Spania), circa 34.000 de fundaţii au un personal de 
311.600 angajaţi, ceea ce înseamnă o medie de 9 angajaţi pe fundaţie. Fundaţiile din Italia au 
cel mai mare număr de angajaţi, 106.137 salariaţi în 4053 fundaţii. Atât în Franţa cât şi în 
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Spania, numărul mediu de angajaţi pe fundaţie este considerabil mai mare (45 şi 41 angajaţi 
per fundaţie). Deşi numărul mediu de angajaţi per fundaţie în vechile şapte state UE este de 
28 persoane, noile state membre au un puternic impact statistic. În Ungaria, de exemplu, 
există o medie de un angajat şi patru voluntari per fundaţie. Cele 31.800 fundaţii cercetate în 
şapte ţări UE (Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Italia şi Spania) au 231.600 
voluntari, cu o medie de şapte voluntari per fundaţie. Spania are cel mai mare număr mediu 
de voluntari, urmată îndeaproape de Belgia, cu 46, respectiv 45 voluntari per fundaţie. În 
contrast, Ungaria şi Germania au o medie de patru voluntari per fundaţie, iar media în 
Finlanda este de şapte voluntari. 

 

Reprezentare europeană: EFC - European Foundation Centre (http://www.efc.be) este o 
asociaţie internaţională a fundaţiilor şi a finanţatorilor corporativi, care documentează 
peisajul fundaţiilor, întăreşte infrastructura sectorului şi promovează colaborarea atât între 
fundaţii, cât şi între fundaţii şi alţi actori, pentru a avansa în binele public în Europa şi dincolo 
de ea. Înfiinţată în 1989 de şapte fundaţii europene, EFC serveşte azi peste 200 organizaţii 
membre de bază (173 în ţări UE) cu un nivel anual al cheltuielilor de 7miliarde €.  

 

1.3.3.3 SECTORUL NEGUVERNAMENTAL ȘI ECONOMIA SOCIALĂ 

 

Statistici recente confirmă numărul mare de ONG-uri (62.000 înregistrate în ianuarie 2010, 
din care peste 22.000 active). Peste 100.000 de persoane sunt angajate de ONG-uri. 
Aproximativ 25% dintre organizaţiile înregistrate oferă servicii sociale. Rolul ONG-urilor în 
promovarea incluziunii sociale este recunoscut în Planul Național de Dezvoltare al României 
(PNDR) pentru 2007-2013, document care afirmă ca o prioritate creșterea participării 
organizațiilor neguvernamentale și a altor parteneri sociali în abordarea problemelor sociale. 

 

În România, asociațiile și fundațiile pot desfășura conform legii mai multe tipuri de activități 
cu caracter economic. În limita a 10% din venituri, cu un plafon de 15.000 Euro, ONG-urile 
pot desfășura activități economice, fie direct legate de misunea organizației, fie cu caracter 
diferit. De asemenea, ONG-urile pot înființa societăți comerciale în orice domeniu, fie legat 
de misiunea organizației, fie diferit. Profitul obținut de aceste societăți va fi ori reinvestit 
pentru dezvoltarea activității, ori utilizat exclusiv pentru susținerea financiară a activităților 
non-profit ale ONG-ului. Conform Atlasului Economiei Sociale din România, publicat în 
septembrie 2011 de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, asociaţiile şi fundaţiile 
constituie cel mai reprezentativ segment al economiei sociale din România, atât din punct de 

http://www.efc.be/
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vedere numeric (93% dintre organizaţiile înregistrate în perioada 1990 - 2010, 89,7% din 
organizaţiile active în anul 2009), cât şi din punct de vedere al veniturilor, activelor 
imobilizate sau al personalului salariat.  

 

1.3.4. SOCIETATEA COMERCIALĂ DE INTERES COMUNITAR 

 
 
Companiile de interes comunitar, sunt un nou tip de companii care pot fi înfiinţate începând 

cu 1 iulie 2005 în Marea Britanie. Legea Societăților Comerciale din 2004 şi regulamentele cu 

privire la companiile de interes comunitar elaborate în cadrul Legii în 2005 stabilesc cadrul 

legislativ pentru acest tip de structuri economice.  

 

Obiectivul legii a fost de a crea un nou tip de societate, „societatea comercială de interes 

comunitar”, care să se bazeze pe legea existentă dar care să aibă şi anumite restricţii 

adiţionale şi caracteristici care să îl facă potrivit utilizării în mod deosebit de către 

întreprinderile sociale non-profit. În sens mai larg, intenţia era de a încuraja dezvoltarea 

sectorului întreprinderilor sociale. Mai specific, noua lege urmărea să ofere un număr de 

beneficii strategice sectorului întreprinderilor sociale:  

• încurajând dezvoltarea sectorului prin introducerea unei noi forme organizaţionale 

non-profit simple şi transparente;    

• îmbunătăţind profilul sectorului întreprinderilor sociale;  

• ajutând întreprinderile sociale non-caritabile să aibă acces la finanţări (de exemplu, 

împrumuturi şi finanţări nerambursabile) făcând să crească încrederea în scopul lor 

social şi statutul de nedistribuire a profitului  

 

Ce este o societate comercială de interes comunitar? 

Companiile de interes comunitar sunt companii care au fost înfiinţate pentru binele 

comunităţii. Sunt intenţionate pentru întreprinderile sociale care nu au statut de organizaţii 

caritabile. Beneficiul unei societăți de interes comunitar este faptul că nu are restricţii 

financiare sau de dezvoltare, cum este cazul organizaţiilor caritabile, şi păstrează totodată 

încrederea comunităţii, care ar putea fi pierdută dacă s-ar face comerţ în cadrul unei 

companii private.  
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O companie de interes comunitar poate fi creată sub forma unei: 

 Societăţi private cu răspundere limitată de garanţii (non-profit)  

 Societăţi private cu răspundere limitată de acţiuni 

 Societăţi publice  

 

Societățile de interes comunitar pot fi înfiinţate sub orice formă legală, atâta timp cât 

activităţile lor se desfăşoară în beneficiul comunităţii. La înființare, acestea trebuie să 

dovedească faptul că răspund unei nevoi a comunității (testul interesului comunitar).  

 

Cine doreşte să înfiinţeze o companie de interes comunitar  

Societățile comerciale de interes comunitar sunt în general înfiinţate de antreprenori 

care doresc să facă bine altfel decât sub formă caritabilă deoarece: 

- Urmăresc să lucreze în folosul comunităţii având libertatea relativă a unei forme 

organizaţionale non-caritabilă de a se identifica şi adapta la circumstanţe, dar cu 

siguranţa clară a statutului de nedistribuire a profitului.   

- Membrii consiliului director al unei organizaţii caritabile pot fi plătiţi doar în cazul în 

care constituţia conţine această putere şi se consideră că acest lucru este în interesul 

organizaţiei caritabile. Ceea ce înseamnă că, în general, dacă doreşte să fie plătit, 

fondatorul unei întreprinderi sociale nu poate face parte din consiliul director şi 

trebuie să renunţe la controlul strategic asupra organizaţiei în favoarea unui consiliu 

voluntar, ceea ce e de multe ori inacceptabil.  

- Definiţia interesului comunitar care se aplică în cazul acestor structuri este mai largă 

decât testul interesului public aplicat organizaţiilor caritabile.  

- Unele organizaţii preferă o identificare cu întreprinderile sociale decât cu statutul de 

organizaţie caritabilă.   

 

Avantaje: 

 Uşor de înfiinţat 

 Formă flexibilă 

 Poate face comerţ 

 Utilă pentru întreprinderi de toate mărimile 

 Directorul poate fi plătit  

 Poate lua una din trei forme organizaţionale: 
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o Societate cu răspundere limitată de garanţii 

o Societate privată cu răspundere limitată de acţiuni 

o Societate publică cu răspundere limitată de acţiuni 

 Este liberă să opereze într-un mod mai „comercial” decât alte organizaţii caritabile 

 Poate fi înregistrată în registrul companiilor în acelaşi fel ca şi o companie normală cu 

aceleaşi acte de înfiinţare 

 Majoritatea au o relaţie cu organul de reglementare al societăților de interes 

comunitar asemănătoare cu cea pe care o au companiile cu Registrul Comerţului 

 Nu există un număr maxim de membri. Membrii unei companii sunt semnatari la 

memorandumul companiei 

 Fiecare companie privată trebuie să aibă cel puţin un director  

 

Dezavantaje 

 O organizaţie nu poate fi în acelaşi timp societate comercială de interes comunitar şi 

organizaţie caritabilă 

 Poate deveni nedemocratică 

 Sunt mai regularizate decât organizaţiile caritabile 

 Nu au anumite taxe ca în cazul organizaţiilor caritabile 

 Nu au beneficiul statutului de organizaţie caritabilă 

 Nu pot distribui profitul şi bunurile între membrii săi – “blocaj” al bunurilor 

 Există taxe suplimentare care trebuie plătite către organul de reglementare şi la 

Registrul Comerţului   

 

Pentru a deveni societate de interes comunitar, o organizaţie trebuie să satisfacă organul de 

reglementare că scopul său poate fi considerat de o persoană rezonabilă ca fiind în interesul 

comunităţii sau al publicului mai larg. De asemenea, trebuie să confirme că accesul la 

beneficiile pe care le oferă nu va fi restricţionat în mod nedrept la un grup limitat.  

 

O societate de interes comunitar cu răspundere limitată de acţiuni poate emite acţiuni care 

plătesc dividende investitorilor, pentru a aduna capital de investiţie. Pentru a proteja 

blocajul bunurilor, dividendele asociate acelor acţiuni nu vor depăşi un plafon stabilit de 

Secretarul de Stat, şi care poate fi ajustat de către organul de reglementare (după consultări 

şi obţinerea aprobării Secretarului de Stat).  
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Organul de reglementare (Regulator) este o persoană independentă care deţine o funcţie 

publică numit de Secretarul de stat pentru Comerţ şi Industrie, având ca și îndatoriri 

principale: 

 Analiza solicitărilor de înfiinţare a unei societăți de interes comunitar 

 Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor legale de către societățile de interes comunitar  

 Luarea de măsuri în cazul unor încălcări grave 

   

Organul de reglementare are şi un rol important: 

 în dezvoltarea societăților de interes comunitar ca un nou tip de organizaţie 

 în oferirea de ajutor şi asistenţă societăților existente, oamenilor care plănuiesc 

să înfiinţeze o astfel de structură şi profesioniştilor din domeniul afacerilor care le 

consiliază.  

 

Toate persoanele din conducerea societății trebuie să semneze declaraţii cu privire la 

interesul comunitar pentru a confirma că organizaţia va servi comunitatea şi nu va opera 

pentru a genera un profit privat. Acestea trebuie să descrie şi activităţile pe care compania 

intenţionează să le desfăşoare.  

 

Documentele de bază: 

Documentele de bază ale unei organizaţii caritabile constau din două părţi: 

 Memorandumul asociaţiei – conţine scopurile organizaţiei, puterile pe care le are 

pentru a le atinge şi nivelul de răspundere a membrilor; 

 Articolele asociaţiei – descriu regulile companiei, inclusiv procedurile de alegere a 

comitetului de management şi ţinerea contabilităţii.  

Sfaturi detaliate cu privire la Memorandum şi Articole, inclusiv câteva exemple, pot fi 

găsite pe website-ul: www.cicregulator.gov.uk 

 

Există o structură organizaţională 'specifică' pe care trebuie să o aibă o societate de interes 

comunitar?  

 

Companiile de interes comunitar sunt societăţi cu răspundere limitată care se supun legii 

generale a companiilor, la fel ca alte companii înregistrate conform Legii Companiilor 1985. 
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O societate privată cu răspundere limitată de acţiuni sau garanţii trebuie să aibă un membru, 

iar orice alt tip de companie trebuie să aibă cel puţin doi membri. Nu există un număr maxim 

de membri.  

 

Membrii unei companii sunt semnatarii memorandumului companiei (care trebuie să fi fost 

de acord să devină membri), şi orice alte persoane care au fost de acord să devină membri ai 

companiei. Într-o societate cu răspundere limitată de acţiuni, membrii cumpără acţiuni, iar 

răspunderea lor faţă de companie este limitată de numărul de acţiuni deţinut.  

 

Într-o societate cu răspundere limitată de garanţii, membrii sunt de acord să aibă 

responsabilitatea de a contribui cu o sumă specifică în caz de lichidare a companiei.  Orice 

societate privată trebuie să aibă cel puţin un director. Orice alt tip de companie trebuie să 

aibă cel puţin doi directori. Dacă o companie are doar un director, acea persoană nu poate fi 

şi secretarul companiei.  

 

Primul organ de reglementare pentru companiile de interes comunitar a fost numit pe 1 

aprilie 2005. Puterile sale sunt stabilite în Lege şi regulamente. Legea îi cere să îşi 

îndeplinească funcţia conform bunelor practici de reglementare.  

 

Caracteristici speciale ale societăților de interes comunitar: 

 au o ‘blocare a activelor’. Bunurile și proprietățile societății pot fi folosite exclusiv în 

beneficiul comunităţii. Toate bunurile trebuie reţinute permanent în cadrul societății 

şi folosite doar pentru scopurile sale comunitare, vândute la valoarea reală a pieţei 

sau transferate către o altă organizaţie ale cărei bunuri sunt blocate şi care trebuie 

nominalizată în memorandum. Regulile cu privire la plata oricăror dividende şi 

plafonul dividendelor şi intereselor fac de asemenea parte din blocarea bunurilor. 

 trebuie să treacă (în fața organului de reglementare) un test al interesului 

comunitar. Compania potenţială de interes comunitar trebuie să demonstreze că va 

urma scopuri în beneficiul comunităţii şi că nu va servi un grup prea limitat de 

beneficiari. O societate de interes comunitar nu poate fi creată pentru câştig 

personal sau pentru a susţine activităţi politice. Deoarece acesta este un aspect 

cheie al societăților de interes comunitar, legea specifică următoarele: 
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 Pentru scopurile testului de interes comunitar, următoarele activităţi trebuie tratate 

ca activităţi pe care o persoană rezonabilă nu le-ar putea considera activităţi 

desfăşurate în beneficiul comunităţii:  

o (a) promovarea sau opoziţia faţă de schimbări în— 

 (i) orice lege aplicabilă în Marea Britanie sau în altă parte; sau 

 (ii) politica adoptată de orice autoritate guvernamentală sau publică 

în legătură cu orice problemă; 

o (b) promovarea sau opoziţia (inclusiv promovarea schimbărilor) faţă de 

politica propusă de orice autoritate guvernamentală sau publică pentru a fi 

adoptată în legătură cu orice problemă; şi 

o (c) activităţi care în mod rezonabil pot fi considerate ca fiind intenţionate 

pentru a sau având probabilitatea de a — 

 (i) oferi sau influenţa suportul (financiar sau de altă natură) acordat 

unui partid politic sau unei organizaţii care face campanie politică; sau 

 (ii) influenţa alegătorii în cadrul oricăror alegeri sau referendum. 

 vor avea opţiunea de a adopta o structură şi prevederi pentru a putea emite acţiuni, 

care ar putea rezulta în plata unor dividende. Dividendele care pot fi plătite din 

aceste acţiuni nu pot depăşi un plafon stabilit de organul de reglementare (după 

consultări), în ceea ce priveşte atât dividendele per acţiune cât şi suma totală a 

dividendelor ca proporţie din profiturile anuale. 

 CIC-urile trebuie să predea un „raport al interesului comunitar” organului de 

reglementare CIC, pe lângă rapoartele şi procesele verbale normale cerute tuturor 

companiilor. Raportul interesului comunitar va detalia, de exemplu, activităţile 

desfăşurate de companie pentru a-şi atinge scopurile de interes comunitar, şi ce a 

făcut pentru a-şi implica părţile interesate în activităţile sale.  

 

 

1.3.5. FRANCIZA SOCIALĂ  

 

Ce este franciza socială?  

Cea mai simplă definiţie a francizei sociale este aplicarea metodelor şi conceptelor de 

franciză comercială pentru a atinge scopuri în beneficiul societăţii.  
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Cea mai uzuală formă de franciză comercială este franciza în afaceri. Franciza afacerii este 

atunci când proprietarul unui sistem de franciză (francizor) încheie un contract legal cu o altă 

persoană sau organizaţie (francizat) prin care francizatului i se acordă licenţa de-i folosi 

sistemele, marca şi alte proprietăţi intelectuale pentru a opera o afacere identică în acel 

domeniu specific.  

 

Francizorul îl învaţă pe francizat întregul format al afacerii şi îi oferă suport prin sesiuni de 

formare şi comunicare cu francizatul pentru întreaga durată a relaţiei lor de afaceri. În 

schimbul acestor sisteme şi servicii, francizatul îi plăteşte francizorului o taxă iniţială şi taxe 

ulterioare. 

 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru franciza socială, care ar trebui să includă şi următoarele: 

 un contract legal între francizor şi francizat 

 obligaţii continue între francizor şi francizat 

 întregul format al afacerii este duplicat, inclusiv aceeaşi marcă 

 francizatului i se acordă un anumit teritoriu pentru a-şi opera afacerea 

  plata unor taxe din partea francizatului către francizor  

 

Lista este utilă şi pentru a distinge franciza de licenţă, care este o abordare apropiată dar 

distinctă a procesului de replicare.  

 

Licenţa presupune în general acordarea unei licenţe pentru a oferi un serviciu sau vinde un 

produs, mai degrabă decât un întreg format sau sistem de afaceri. Relaţia dintre o 

organizaţie care oferă o licenţă şi persoana care obţine licenţa este de asemenea mai puţin 

strictă decât în cazul francizei. Acest lucru înseamnă de obicei un pachet mai mic de formare 

şi suport (şi nu continuu), şi, de multe ori, nu există taxe ulterioare după cumpărarea iniţială 

a licenţei. Mai mult, cei care obţin licenţa nu primesc drepturi teritoriale exclusive, iar 

drepturile acordate sunt mai limitate.  

 

Acest lucru nu înseamnă că franciza este preferabilă licenţei; costurile iniţiale de dezvoltare 

mai mici şi costurile (sau taxele) ulterioare mai mici pot fi preferate de persoana care 

doreşte să obţină o licenţă. În mod asemănător, nivelul redus de implicare şi suport din 
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partea companiei care acordă licenţa poate fi preferat pentru modelele care necesită mai 

puţin control sau pentru o organizaţie cu capacitate mai redusă.   

 

Alte abordări ale procesului de replicare includ: 

Societate mixtă: o înţelegere contractuală prin care două sau mai multe părţi se 

asociază pentru a realiza o activitate comercială, deseori pe perioadă determinată. 

Toate părţile au control asupra întreprinderii şi sunt de acord să împartă veniturile, 

costurile şi bunurile.  

 

Parteneriat: O înţelegere sau aranjament în care două sau mai multe părţi sunt de 

acord să lucreze împreună pentru beneficiu reciproc sau pentru a-şi promova 

interesele. Parteneriatele pot varia în gradul de complexitate sau implicare, şi este 

util să se ia în considerare şi un continuum al parteneriatelor.  

Societăţile mixte sunt un exemplu de colaborare formală, iar fuziunile s-ar situa 

undeva mai la dreapta acestui continuum, unde scopul este integrarea completă, 

presupunând mai multe variabile şi un grad semnificativ de complexitate.   

 

Diseminare liberă/cu sursă deschisă: O abordare a procesului de replicare în care 

metodele, designul şi conţinutul (toate fiind proprietate intelectuală) unui produs sau 

sistem sunt accesibile public şi liber.  

Impulsul natural al multor întreprinderi sociale este de a-şi împărtăşi pur şi simplu 

cunoştinţele şi metodele în mod deschis şi să le disemineze liber. În ultimii ani, acest 

lucru a fost numit „cu sursă deschisă”, după mişcarea software cu sursă deschisă în 

care oricine are acces în mod deschis la codul sursă pentru a-l folosi şi îmbunătăţi.    

 

De ce franciza socială? 

Există mai multe motive pentru care această abordare a procesului de replicare – franciza – 

ar putea fi atractivă pentru întreprinderile sociale. De exemplu, aceasta:  

 duce la creşterea impactului social în linie cu misiunea formulată, dar fără a se 

înregistra o creştere a organizaţiei într-un mod tradiţional ierarhic care să creeze 

distanţă faţă de public 

 evită reinventarea roţii (şi împărtăşeşte cunoştinţele existente), făcând debutul mai 

uşor şi mai rapid 
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 permite existenţa proprietăţii locale, flexibilitate şi adaptare la context şi 

circumstanţe 

 duce la realizarea unor beneficii pentru organizaţii la nivel naţional (achiziţii/licitaţii 

comune, credibilitatea politicilor, comunicare eficientă, economie de scară) 

 împărtăşeşte modele de succes într-un mod care combină scopurile sociale şi 

financiare (impact social, sustenabilitate financiară) 

 funcţionează prin parteneriate reale, cinstite şi pentru beneficii reciproce, sub o 

identitate comună 

 dezvoltă puterea celor implicați şi încurajează antreprenoriatul  

 

Cel mai important motiv dintre toate acestea este, fără îndoială, faptul că franciza socială 

combină obiectivele sociale (împărtăşirea de cunoştinţe şi metodologii pentru un mai mare 

impact social) cu obiectivele financiare (tarifarea proprietăţii şi serviciilor intelectuale pentru 

o mai mare sustenabilitate economică). Această legătură cu valorile şi principiile de bază ale 

întreprinderii sociale este motivul pentru care mulţi consideră franciza socială, dacă este 

abordată şi implementată corect, un potenţial instrument pentru creşterea întreprinderii 

sociale. Faptul că franciza socială combină motivaţiile sociale şi financiare este în contrast cu 

extrema creşterii tradiţionale a organizaţiei deţinute integral, în care foarte puţin este 

împărtăşit, dar organizaţia îşi asigură propria sustenabilitate, pe de o parte, şi cu extrema 

diseminării cu sursă deschisă, în care totul este împărtăşit, dar fără venituri sau fluxuri 

monetare ataşate, pe de altă parte.  

 

Care sunt elementele cheie ale unei francize sociale?  

 Un model de afaceri/comercial, cu sisteme şi procese asociate, care a fost codificat 

într-un manual operaţional  

 Un contract de franciză cu forţă juridică 

 O marcă comună (de obicei marcă înregistrată); de multe ori un buget de marketing 

centralizat 

 Formare şi suport oferit din centru (la început şi continuu) 

 Cererea (sau nevoia) unor francizaţi potenţiali, investitori sau utilizatori finali ca 

modelul să fie replicat în altă parte  

 Sistem de asigurare a calităţii (inclusiv monitorizarea performanţelor) 

 O structură clară a taxei de franciză (iniţială şi continuă) 
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 Cultură de învăţare (deschidere la feedback, inovaţie, practici noi) 

 

Care sunt diferenţele majore dintre franciza comercială şi cea socială? Care este elementul 

„social” al unei francize?  

Diferenţa de bază dintre franciza socială şi cea comercială este foarte asemănătoare cu 

diferenţa dintre întreprinderea socială şi întreprinderea comercială: faptul că scopurile nu 

sunt pur financiare (generarea de profit), ci şi sociale (şi/sau de mediu). Într-adevăr, 

misiunea şi impactul social al organizaţiei sunt de multe ori pe primul loc, iar profiturile sunt 

reinvestite pentru a promova misiunea socială.  

Acest lucru aduce în prim plan chestiuni interesante legate de franciză, deoarece franciza 

comercială este impulsionată de stimulente financiare. De exemplu: 

 francizatul preia afacerea pentru el însuşi, pentru a-şi câştiga existenţa şi, cu cât face 

mai mult profit, cu atât mai bine o va duce pe plan personal; 

 francizorul primeşte nişte taxe din partea francizatului, care sunt în general în 

legătură directă cu succesul financiar al francizei (de exemplu, un procentaj din cifra 

de afaceri); aşadar, francizorul este şi el stimulat financiar să ofere o formare şi 

suport continuu de calitate celor care încep şi desfăşoară afacerea.  

 

Pe scurt, interesele ambelor părţi se învârt în jurul aspectului financiar: dezvoltarea este în 

beneficiul tuturor. Acest lucru devine mai complicat când vine vorba de franciza socială, care 

implică două sau trei aspecte, şi aduce în prim plan câteva întrebări sau provocări pentru cei 

care iau în considerare această abordare, cum ar fi: 

 pot interesele ambelor părţi să fie în linie cu două sau trei arii diferite? 

 pot fi dezvoltate stimulente care să unească obiectivele financiare şi sociale? 

 doar întreprinderile sociale având un model comercial care generează un profit (sau 

surplus) evident pot adopta franciza ca abordare a procesului de replicare? 

 

Dezvoltarea unor stimulente care să rezulte în bune comportamente ale francizaţilor (şi 

francizorilor) în ceea ce priveşte atât obiectivele sociale cât şi cele financiare este o 

problemă critică: stimulentele sunt legate de dezvoltarea financiară, calitatea performanţei, 

măsuri de impact social, sau o combinaţie a acestora? De exemplu, un francizor poate alege 

să combine servirea mai multor beneficiari (creşterea impactului social) cu o reducere a 

taxelor de franciză (un cost financiar mai mic).  
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Există câteva diferenţe între aspectul comercial şi cel social şi în ceea ce priveşte selectarea 

francizatului. De exemplu:  

 francizaţii comerciali pot deseori să fie persoane individuale mai degrabă decât o 

organizaţie; acest lucru se întâmplă mai rar în cazul francizei sociale, dat fiind tipul 

de produse şi servicii care se reproduc 

 aşa cum am menţionat mai sus, în cazul francizei sociale, francizaţii trebuie să 

împărtăşească toate obiectivele francizorului, nu doar cele financiare, ci şi cele 

sociale care derivă din misiunea organizaţiei; acest lucru formează, de cele mai 

multe ori, o parte cheie a criteriilor de selecţie pentru francizaţi în cazul francizei 

sociale  

 francizorii sociali pot fi mai înclinaţi să pună accent pe valorile şi cultura care stau la 

baza abordării lor şi să facă din acest lucru o parte cheie a criteriilor de selecţie şi a 

formării pe care o oferă 

 francizorii sociali pot decide, ca parte din respectarea misiunii menţionate mai sus, 

să aleagă doar francizaţi care au o structură juridică similară (non-profit) 

 

Măsurarea impactului social  

La fel ca în cazul întreprinderilor sociale, nu doar măsurarea aspectului financiar este 

importantă în franciza socială, ci şi măsurarea impactului social. Evident, aceasta nu ar face 

parte dintr-o franciză comercială tradiţională.  

 

Francizele sociale ar trebui să se asigure că înainte de procesul de replicare se stabileşte un 

cadru de evaluare pentru măsurarea impactului social, deoarece acesta va face parte din 

sistemele care vor fi folosite de francizaţi. Francizorii sociali pot centraliza aceste date ca 

parte din procedurile de asigurare a calităţii, şi să ofere francizaţilor o activitate de evaluare 

globală (clasarea şi analiza datelor) ca un serviciu central adiţional. Acest accent asupra unei 

evaluări împărtăşite ajută la asigurarea faptului că: 

a) obţinerea unui impact social rămâne în centrul atenţiei (motivul iniţial pentru 

replicare);  

b) experienţa utilizatorului/consumatorului/clientului final rămâne în centrul atenţiei; 

c) există un sistem de îmbunătăţire continuă.  
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Finanţare  

Franciza comercială este deseori văzuta de băncile tradiţionale ca o opţiune mai puţin 
riscantă şi mai sigură de investiţie, deoarece modelul comercial este dovedit şi de multe 
există alţi francizaţi ca dovadă directă a acestui fapt. Franciza socială se află la început de 
drum şi în prezent există prea puţine exemple pentru ca finanţatorii şi investitorii tradiţionali 
să îi acorde atenţie. În mod asemănător, investitorii sociali se mişcă încet când vine vorba de 
identificarea oportunităţilor, sau trag concluzia că nu există suficiente modele dovedite şi 
credibile pentru a justifica investiţia.    
 
 

1.4. ANTREPRENORIATUL SOC IAL ÎN DIFERITE ȚĂRI EUROPENE  

 

1.4.1. ITALIA 

 

La sfârşitul anilor 1980, în Italia au apărut noi iniţiative cooperative pentru a răspunde la 
unele nevoi nesatisfăcute, mai ales în domeniul integrării pe piaţa forţei de muncă, deoarece 
anumite grupuri erau tot mai mult excluse de pe piaţa forţei de muncă, precum şi în 
domeniul serviciilor personale, în contextul unei îmbătrâniri rapide a populaţiei şi schimbări 
în structura familiei. Spre deosebire de cooperativele tradiţionale care erau orientate în 
primul rând spre interesele membrilor, aceste iniţiative serveau o comunitate mai largă şi 
puneau mai mult accent pe dimensiunea intereselor generale. Acestea erau diferite de 
cooperativele tradiţionale şi prin faptul că de multe ori membrii lor erau o combinaţie de 
diferite tipuri de părţi interesate (muncitori plătiţi, voluntari şi alţii membri de suport, etc.), 
în timp ce cooperativele tradiţionale sunt în general organizaţii cu o singură parte interesată. 

 

În 1991, Parlamentul italian a adoptat o lege creând o formă juridică specială pentru aceste 
„cooperative de solidaritate socială” – care au fost mai apoi redenumite „cooperative 
sociale”. Legea diferenţiază două tipuri de cooperative sociale: cele care oferă servicii 
sociale, medicale şi educaţionale, numite „cooperative sociale de tip A” (cooperative sociali 
di tipo a), şi cele care oferă servicii de integrare în muncă pentru persoanele dezavantajate, 
denumite „cooperative sociale de tip B” (cooperative sociali di tipo b). În 2005, existau peste 
7.300 de cooperative sociale în Italia, având aproximativ 244.000 de angajaţi.  

 



 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013, Axa prioritară 6:  Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenţie 6.1:  Dezvoltarea economiei sociale  
Titlul proiectului: Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi. Beneficiar: Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” 

 

43 

 

Această dezvoltare impresionantă a cooperativelor sociale nu a împiedicat alte tipuri de 
organizaţii italiene din sectorul terţ să desfăşoare activităţi antreprenoriale sociale; drept 
urmare, în 2005, a fost adoptată o lege mai generală cu privire la întreprinderile sociale 
(impresa sociale). Această lege depăşeşte graniţa formelor juridice, permiţând diferitelor 
tipuri de organizaţii (nu doar cooperative şi organizaţii non-profit, ci şi organizaţii deţinute de 
investitori, de exemplu) să obţină „statutul legal” de întreprindere socială, cu condiţia ca 
acestea să se conformeze restricţiei de non-distribuţie şi să organizeze reprezentarea 
anumitor categorii de părţi interesate, incluzând muncitori şi beneficiari.  

 

Această lege cu privire la întreprinderile sociale identifică o mare varietate de activităţi 
definite ca domenii de „utilitate socială”: servicii de asistenţă socială, integrare în muncă, 
servicii de mediu, sănătate, educaţie... Totuşi, până în momentul de faţă, foarte puţine 
organizaţii au adoptat acest nou statut legal, deoarece acest lucru nu presupune vreun 
avantaj concret în acest moment.  

 

1.4.2. PORTUGALIA  

 

Deşi în Portugalia nu există o definiţie oficială a termenului întreprindere socială, este 
acceptat de comun acord că o întreprindere socială este o organizaţie privată non-profit, 
având un scop social, de solidaritate sau dezvoltare locală. Acest concept acoperă o mare 
varietate de organizaţii active în ţară, majoritatea dintre ele fiind clasificate drept activităţi 
de asistenţă socială.   

Aceste organizaţii pot avea două tipuri principale de structură organizaţională: 

 organizaţii care au un model structural şi funcţional similar companiilor private, 
dar care nu urmăresc generarea de profit ca scop organizaţional (majoritatea 
cooperativelor cu scopuri sociale sau de dezvoltare urmează acest model); 

 organizaţii care au un model similar agenţiilor publice, dar care sunt deţinute de 
persoane private şi ale căror venituri provin, în marea lor majoritate, din donaţii, 
taxe de membru, muncă de voluntariat şi finanţări publice (această categorie 
cuprinde asociaţii non-profit, „case ale milei” (de exemplu, organizaţii caritabile 
relaţionate cu biserica romano catolică), serviciile sociale ale parohiilor 
bisericilor, fundaţii, organizaţii mutuale, departamente sindicale, şi alte activităţi 
caritabile).  
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Conceptul care se apropie cel mai mult de întreprinderile sociale, introdus în Portugalia în 
1979 (Decretul de lege 519-G2/79) şi extins în 1983 (Decretul de lege 119-83), este cel de 
Instituţii Private de Solidaritate Socială (Instituições Privadas de Solidariedade Social, sau 
IPSS). Acestea sunt organizaţii private non-profit, încorporate conform legislaţiei portugheze, 
având ca scop materializarea în mod organizat a îndatoririlor morale de solidaritate şi 
justiţie, pentru a urmări obiective precum: ajutorarea copiilor, tinerilor şi familiilor, 
protejarea bătrânilor, bolnavilor, săracilor şi a altor grupuri dezavantajate ale populaţiei, 
acordarea de ajutor în ceea ce priveşte educarea şi formarea cetăţenilor şi oferirea de 
locuinţe celor nevoiaşi. IPSS trebuie înregistrate la Directoratul General pentru Solidaritate 
Socială (Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale) pentru a putea beneficia de statutul de 
„utilitate publică”, care conferă beneficii (scutiri de taxe, tarife reduse la anumite utilităţi, 
cum ar fi curent sau apă, şi posibilitatea de a încheia contracte de cooperare cu guvernul 
pentru a obţine subvenţii), dar presupune şi obligaţii (divulgarea datelor financiare, obligaţia 
de a coopera cu administraţia publică şi de a urma reguli specifice stabilite de departamentul 
muncii). 

 

Forma juridică de „cooperativă de solidaritate socială” portugheză (cooperativa de 
solidariedade social) a fost creată în 1997. Acest tip de cooperativă oferă servicii cu scopul de 
a îmbunătăţi integrarea grupurilor dezavantajate, cum ar fi copiii, persoane cu dizabilităţi şi 
familii şi comunităţi dezavantajate social. Cooperativele de solidaritate socială portugheze au 
ca membri utilizatori ai serviciilor, muncitori şi voluntari; nu pot distribui nici un fel de profit 
între membrii săi.   

 

1.4.3. GRECIA 

 

În Grecia, în 1999, a fost desemnat statutul de „cooperativă socială cu răspundere limitată” 
(Koinonikos Syneterismos Periorismenis Eufthinis, KoiSPE) pentru organizaţiile care se 
adresau unor grupuri foarte specifice de persoane cu dizabilităţi psiho-sociale şi care aveau 
ca scop integrarea socio-profesională a acestora cu ajutorul unei activităţi productive. Aceste 
organizaţii se bazează pe un parteneriat între persoanele care formează „grupul ţintă”, 
angajaţi ai spitalului de psihiatrie şi instituţii din cadrul comunităţii.  
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Principalele tipuri de întreprinderi sociale din Grecia sunt următoarele: 

 Cooperative agro-turistice care au fost dezvoltate de femei din zone rurale cu scopul 
de a exploata resursele locale şi umane pentru a contribui la dezvoltarea locală şi la 
reintegrarea femeilor pe piaţa forţei de muncă. 

 Cooperative sociale cu răspundere limitată (KOISPE): Acestea sunt întreprinderi 
sociale protejate având forma unei cooperative, fiind caracterizate în acelaşi timp 
atât ca unităţi terapeutice cât şi ca unităţi economice. Ele au fost înfiinţate pentru a 
oferi oportunităţi de angajare membrilor cu dizabilităţi din societate, oamenilor care 
suferă de boli fizice sau psihice şi care nu pot să-şi găsească o slujbă pe piaţa forţei de 
muncă şi se confruntă cu excluderea socială. Ele pot desfăşura orice tip de activitate 
economică (agricultură, prestări de servicii, etc.) şi sunt supravegheate de 
departamentul de management al sănătăţii mintale din cadrul Ministerului Sănătăţii 
şi Solidarităţii Sociale. Conform legii (2716/1999), cel puţin 35% din membrii KOISPE 
trebuie să fie persoane cu dizabilităţi, maximum 45% trebuie să fie angajaţi în 
domeniul psihologiei şi alte autorităţi locale, precum şi spitale de psihiatrie şi unităţi 
de sănătate mintală.   

 Pacte locale de ocupare a forţei de muncă (LEP): Contractele regionale de muncă 
reprezintă o iniţiativă UE ce urmăreşte promovarea parteneriatelor dintre actorii 
locali, cum ar fi parteneri sociali, întreprinderi, cooperative, cu scopul de a promova 
ocuparea forţei de muncă, de a dezvolta activităţi competitive şi durabile şi condiţii 
pentru promovarea antreprenoriatului în funcţie de potenţialul şi nevoile locale ale 
fiecărei regiuni.  

 Iniţiative comunitare ‘Ocuparea forţei de muncă’, LEADER II şi EQUAL: În cadrul 
Iniţiativelor menţionate mai sus au fost implementate scheme variate având ca 
prioritate promovarea ocupării forţei de muncă şi a antreprenoriatului în economia 
socială.  

 Centre de protecţie deschisă pentru bătrâni (CAPI): Odată cu Gazeta Guvernului 
(Monitorul Oficial) FEK 917/17/10/1997 a fost introdus programul „Ajutor la 
domiciliu”, iar în prezent există 102 CAPI. Scopul acestui program este oferirea de 
servicii sociale bătrânilor fiecărei municipalităţi din partea unor asistenţi sociali 
speciali.  

 Laboratoare de producţie protejate: Obiectivul acestor laboratoare este să ofere 
oportunităţi de muncă persoanelor cu dizabilităţi. Ele au fost create odată cu Gazeta 
Guvernului FEK 286/20/10/1998 şi se află sub supravegherea Ministerului Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale. 
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1.4.4. FRANŢA  

 

În Franţa, este folosit termenul „economie socială” mai degrabă decât întreprindere socială. 
Definiţia acceptată de comun acord şi împărtăşită de toată lumea a economiei sociale este 
următoarea. Întreprinderile din economia socială acţionează pe piaţă şi împărtăşesc 
următoarele principii:   

• fiinţele umane şi obiectivele sociale au prioritate în faţa capitalului; 

• libertate de adeziune; 

• control democratic exercitat de membri; 

• solidaritate şi responsabilitate; 

• autonomie şi independenţă faţă de autorităţile publice; 

• reinvestirea surplusului generat pentru a servi interesele membrilor şi interesul 
general.   

 

De câţiva ani se foloseşte termenul de economie socială şi de suport (économie sociale et 
solidaire) mai degrabă decât economie socială, deoarece acesta caracterizează în mod mai 
concret economia socială.  

 

Principala inovaţie statutară din Franţa în ultimii ani a fost crearea, în 2002, a unei noi forme 
juridice: aceea de „societate cooperativă de interes colectiv” (société coopérative d'intérêt 
collectif, sau SCIC).  

 

SCIC este o organizaţie privată de interes colectiv; această nouă formă de întreprindere 
cooperativă aduce laolaltă angajaţi, utilizatori, voluntari, autorităţi locale şi regionale şi orice 
alt partener care doreşte să lucreze împreună cu ceilalţi la un anumit proiect de dezvoltare 
locală. Crearea formei juridice de SCIC este unul din rezultatele unei dezbateri cu privire la 
nevoia de a lua în considerare, în cadrul formelor juridice disponibile întreprinderilor de 
economie socială, diferitele părţi interesate implicate în stabilirea iniţiativelor locale. De 
asemenea, rezultă din activitatea grupurilor de discuţii (think tanks) organizate de mişcarea 
cooperativă franceză cu privire la realizarea unor cercetări şi stabilirea unor iniţiative in 
Europa în domeniul întreprinderilor sociale (Borzaga and Defourny 2001); experienţa 
cooperativelor sociale din Italia a fost în mod deosebit o sursă de inspiraţie. Totuşi, după 
nouă ani de existenţă a acestei forme juridice, au fost înfiinţate doar 94 SCIC-uri.  
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O strategie a pluralităţii părţilor interesate se află de asemenea în centrul legii franceze 
adoptate în 2002, care defineşte „societatea cooperativă de interes colectiv” (société 
coopérative d'intérêt collectif, sau SCIC). Într-adevăr, această nouă formă de întreprindere 
cooperativă aduce laolaltă angajaţi, utilizatori, voluntari, autorităţi locale şi regionale şi orice 
alt partener care doreşte să lucreze împreună cu ceilalţi la un anumit proiect de dezvoltare 
locală.  

 

Formele juridice existente sunt: 

 Cooperativele operează în agricultură şi industria alimentară, pescuit, comerţ, 
industria manufacturieră şi artizanală, construcţii, bănci, transport şi locuinţe sociale. 
Există şi cooperative în sectorul integrării în muncă. Scopul social al cooperativelor 
este acela de a satisface nevoile culturale, economice şi sociale ale membrilor săi 
printr-o întreprindere care este proprietate comună. În  
Franţa, cooperativele au o pondere economică importantă în domeniul bancar, 
agricultură şi industria alimentară şi comerţ. 

 Societăţile mutuale operează în domeniul asigurărilor de viaţă şi de sănătate pe de o 
parte, şi în asigurări (maşini, case, etc.) pe de altă parte. Scopul social este 
solidaritatea. Taxele de membru şi serviciile prestate sunt „egale”, adică, de exemplu, 
în cazul asigurării de sănătate acestea nu depind de vârsta sau sănătatea membrului. 
40 de milioane de francezi sunt membri ai unei societăţi mutuale.    

 Asociaţiile operează în următoarele sectoare: sectorul social, sanitar şi medical (care 
include servicii personale); educaţie, formare şi integrare; cultură; sport; turism social 
şi timp liber; cooperare cu ţările în curs de dezvoltare. Grupurile ţintă pot fi: şomeri şi 
persoane aflate în mari dificultăţi sociale, persoane cu dizabilităţi, bătrâni, copii, 
familii, populaţia ţărilor aflate în curs de dezvoltare.   

 

1.4.5. BELGIA 

 

Serviciul Guvernului Federal Belgian pentru Integrare Socială a formulat următoarea 
definiţie: „Iniţiativele de economie socială şi întreprinderile sociale produc bunuri şi servicii. 
Aceste bunuri şi servicii răspund la o anumită nevoie şi se adresează unei populaţii de 
consumatori. Ele sunt disponibile pe piaţă la un anumit preţ. Iniţiativele de economie socială 
şi întreprinderile sociale tind spre continuitate, profitabilitate şi dezvoltare durabilă”.  
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Aceste iniţiative de economie socială şi întreprinderi sociale respectă următoarele principii: 

 munca are prioritate în relaţia cu capitalul; 

 autonomie managerială; 

 servicii pentru membri, comunitate şi părţi interesate; 

 proces decizional democratic; 

 dezvoltare durabilă în ceea ce priveşte mediul. 

 

În Belgia, cadrul legal de „societate cu scop social” (société à finalité sociale, sau SFS, în 
franceză; vennootschap zonder winstoogmerk, sau VSO, în olandeză), introdus în 1996, nu se 
concentrează doar asupra tradiţiei cooperative, deşi se combină de multe ori cu aceasta. Mai 
precis, acest cadru nu este, strict vorbind, o formă juridică nouă, deoarece toate tipurile de 
corporaţii comerciale pot adopta eticheta de „societate cu scop social”, cu condiţia ca 
acestea „să nu se dedice îmbogăţirii membrilor săi”. Aşadar, compania trebuie să definească 
o politică de alocare a profitului în concordanţă cu scopul său social şi să stabilească 
proceduri care să-i permită fiecărui angajat să participe la conducerea întreprinderii prin 
posesia de acţiuni.    

 

Conceptul de întreprindere socială este încă neclar în Belgia, dar este folosit tot mai frecvent 
pentru a sublinia abordarea antreprenorială adoptată de un număr tot mai mare de 
organizaţii din sectorul terţ. Introducerea cadrului legal de „societate cu scop social”, în 
1996, este strâns legată de această tendinţă. Acest cadru nu este, strict vorbind, o formă 
juridică nouă; de fapt, toate tipurile de corporaţii comerciale pot adopta eticheta de 
„societate cu scop social”, cu condiţia ca acestea „să nu se dedice îmbogăţirii membrilor săi”, 
şi statutele lor să respecte o serie de condiţii. Totuşi, acest statut legal (revizuit în 2007) nu a 
fost adoptat de mai mult de 400 de întreprinderi între 1996 şi 2006; acest lucru s-ar putea 
datora faptului că acest statut aduce cu sine un număr destul de mare de cerinţe, pe lângă 
cele asociate formei juridice a societăţii tradiţionale. Majoritatea iniţiativelor care 
îndeplinesc, într-o anumită măsură, criteriile stabilite prin definiţia EMES a întreprinderii 
sociale au adoptat forma juridică de ASBL (asociaţie non-profit); această formă foarte 
flexibilă permite desfăşurarea de activităţi comerciale, cu condiţia ca aceste activităţi să fie 
subordonate misiunii sociale a organizaţiei.   
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1.4.6. FINLANDA 

 

O Lege finlandeză cu privire la întreprinderea socială (1351/2003) a fost adoptată la sfârşitul 
lui 2003, după o procedură foarte rapidă de pregătire, şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
2004. Conform acestei legi, o întreprindere socială: 

 este o întreprindere creată pentru a oferi locuri de muncă persoanelor cu dizabilităţi 
şi şomerilor pe termen lung; 

 este o întreprindere orientată spre piaţă cu propriile sale produse şi/sau servicii; 

 trebuie înregistrată ca o companie comercială în registrul întreprinderilor sociale aflat 
la Ministerul Muncii; 

 trebuie să-şi plătească toţi angajaţii (fie ei persoane dezavantajate sau nu) cu salarii 
stabilite conform contractelor generale în vigoare în momentul şi în domeniul 
respectiv.  

 

Mai mult, regulamentele de ordine interioară ale întreprinderii trebuie să menţioneze în 
mod explicit scopul de a angaja persoane cu dizabilităţi şi şomeri pe termen lung; aceste 
persoane trebuie să reprezinte 30% din totalul forţei de muncă al întreprinderii sociale şi 
fiecare întreprindere socială înregistrată trebuie să angajeze cel puţin o persoană cu 
dizabilităţi. Nici o altă întreprindere în afara celor înregistrate nu poate folosi cuvintele 
„întreprindere socială” în activităţile sale de marketing sau în numele său.  

 

Întreprinderile sociale pot avea o gamă largă de activităţi, deoarece „scopul social” se poate 
referi la multe domenii diferite. Totuşi, există un tip principal de întreprindere socială care 
domină în mod clar în Europa, şi anume „întreprinderile sociale pentru integrare în muncă” 
(WISE) (Nyssens 2006). Într-adevăr, persistenţa şomajului structural în cadrul anumitor 
grupuri, limitele politicilor tradiţionale active în ceea ce priveşte piaţa forţei de muncă şi 
nevoia de politici de integrare mai active şi inovatoare au pus sub semnul întrebării rolul pe 
care l-ar putea juca întreprinderile sociale în combaterea şomajului şi îmbunătăţirea ocupării 
forţei de muncă. Obiectivul principal al întreprinderilor sociale pentru integrare în muncă 
este tocmai acela de a ajuta şomerii mai puţin calificaţi, care riscă excluderea permanentă de 
pe piaţa forţei de muncă. WISE integrează aceste persoane în muncă şi în societate printr-o 
activitate de producţie.   
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În câteva ţări europene, dezvoltarea unor scheme publice specifice adresate acestui tip de 
întreprindere socială a dus chiar la o asociere sistematică a întreprinderilor sociale cu astfel 
de iniţiative pentru crearea de locuri de muncă. Legea finlandeză cu privire la întreprinderea 
socială (2003) este emblematică pentru această tendinţă, deoarece limitează acest termen la 
domeniul integrării în muncă. Conform acestei legi, o întreprindere socială, oricare ar fi 
statutul său legal, este o întreprindere orientată spre piaţă creată  pentru a oferi locuri de 
muncă persoanelor cu dizabilităţi şi şomerilor pe termen lung (trebuie observat faptul că, 
probabil datorită nivelului limitat al beneficiilor legate de aceasta, doar foarte puţine 
organizaţii din Finlanda au decis să se înregistreze ca întreprinderi sociale până acum – în jur 
de 70 de la sfârşitul anului 2007).  

 

1.4.7. POLONIA 

 

Majoritatea întreprinderilor sociale din Polonia operează în cadrul legal al asociaţiilor sau al 
altor organizaţii de voluntariat, fundaţii sau cooperative. Pe lângă aceste forme juridice 
tradiţionale, există câteva entităţi care nu au personalitate juridică şi funcţionează ca 
substructuri ale unor asociaţii, fundaţii şi ale altor organizaţii de voluntariat, de exemplu, 
întreprinderi vocaţionale pentru handicapaţi (Zakłady Aktywności Zawodowej, sau ZAZ), 
centre pentru integrare socială (centra integracji społecznej, sau CIS), cluburi pentru 
integrare socială (Kluby Integracji Społecznej, sau KIS), cluburi pentru căutarea unui loc de 
muncă (Kluby Pracy, sau KP) şi ateliere de lucru de terapie vocaţională (Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, sau WTZ). Şi Polonia a introdus recent o nouă formă juridică, care se referă în 
mod specific la întreprinderile sociale pentru integrarea în muncă: Legea cu privire la 
cooperativele sociale, adoptată în aprilie 2006, permite unor grupuri alese de persoane cu 
anumite nevoi (cum ar fi foştii deţinuţi, şomerii pe termen lung, persoane cu dizabilităţi şi 
foşti alcoolici sau dependenţi de droguri) să formeze o cooperativă socială. Această lege 
reprezintă o inovaţie importantă la nivelul politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă 
pentru grupurile dezavantajate. Cooperativele sociale au dreptul de a îndeplini sarcini 
publice, la fel ca asociaţiile şi fundaţiile, şi de a produce bunuri şi servicii fără a genera profit.  

 

Una dintre formele pe care le poate avea o întreprindere socială este cooperativa socială, 
care este o asociere de persoane care conduc o întreprindere în comun pe baza muncii lor 
individuale şi care urmăreşte atât reintegrare lor socială (activităţi, incluzând auto-
ajutorarea, care au scopul de a reconstrui şi menţine capacitatea de a participa la viaţa 
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societăţii locale şi de a îndeplini roluri sociale la locul de muncă sau în viaţa de zi cu zi) cât şi 
reintegrarea profesională (activităţi care se concentrează asupra reconstruirii şi menţinerii 
capacităţii de a munci independent pe piaţa forţei de muncă). De asemenea, cooperativele 
pot desfăşura activităţi sociale şi cultural-educaţionale pentru beneficiul membrilor săi şi al 
mediului local, precum şi activităţi utile din punct de vedere social în domeniul sarcinilor 
publice, definite în Legea cu privire la activităţile cu beneficii publice şi voluntariat.   

 

Cooperativele oferă membrilor săi, reprezentanţilor aleşi, managerilor şi angajaţilor 
posibilitatea de a se educa şi forma, într-un fel permiţându-le să contribuie la dezvoltarea 
cooperativei lor. Aceştia conştientizează mai ales tinerii şi formatorii de opinie din cadrul 
societăţii cu privire la conceptul de cooperativă şi beneficiile sale. Cooperativele îşi servesc 
membrii în modul cel mai eficient şi consolidează mişcarea cooperatistă prin cooperarea în 
cadrul structurilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale.   

Cooperativele au ca scop dezvoltarea corespunzătoare a societăţilor locale, prin elaborarea 
de politici aprobate de membrii săi. Definiţiile, regulile, cadrele legale existente, inclusiv 
Legea cu privire la cooperativele sociale aprobată de guvern în 27 aprilie 2006, sunt legate 
de ideea iniţială cu privire la natura cooperativelor: „Cooperativele trebuie să adune un 
număr nesemnificativ de oameni care se cunosc bine între ei şi au încredere unul în altul”.    

 

Voluntarii pot de asemenea să lucreze în cadrul cooperativelor sociale (în conformitate cu 
regulile definite în Legea cu privire la activităţile cu beneficii publice şi voluntariat). 
Angajarea pe baza contractului cooperativ de muncă va lega membrii cooperativei de 
cooperativă, totuşi, dreptul la remuneraţie al membrilor cooperativei sociale nu include o 
parte din surplusul generat. Cooperativele sociale sunt aşa numite întreprinderi sociale, fiind 
entităţi economice orientate spre piaţă, care, în acelaşi timp, respectă nevoile specifice ale 
persoanelor slab calificate şi cu şanse mici de a-şi găsi un loc de muncă, şi care dezvoltă 
câteva forme de angajare pe termen definit sau indefinit.    

 

Întreprinderea socială poate lua şi forma unei fundaţii. Istoria fundaţiilor constituie un 
element important al istoriei şi tradiţiei activităţilor filantropice din Polonia. După cel de-al 
doilea război mondial, autorităţile comuniste nu au acceptat instituţiile caritabile private şi, 
drept rezultat, în 1952, pe baza prevederilor decretului Consiliului de Stat, au fost dizolvate, 
iar proprietăţile lor au fost naţionalizate. În 1984, odată cu valul unei liberalizări gradate, a 
fost adoptată o nouă Lege a fundaţiilor ca un prim document de acest gen în Blocul Sovietic.  
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Până în 1991, înregistrarea fundaţiilor ţinea în mod exclusiv de competenţa administraţiei de 
stat (Ministere), iar rolul Tribunalului era doar secundar. În prezent, ordinea este inversă. 
Tribunalul decide în mod independent cu privire la înregistrarea unei fundaţii, notificând 
Ministerul să menţină poziţia de administrator al fundaţiei. După 1989, numărul fundaţiilor a 
crescut vertiginos, depăşind 5.000 în prezent. Cea mai semnificativă creştere a fost 
observată înainte de 1993. Mai târziu, rata de creştere nu a mai fost aşa de mare, în primul 
rând datorită politicii foarte restrictive a Tribunalului de Înregistrare din Varşovia.  

 

Peste 13.000 de persoane sunt angajate în cadrul fundaţiilor în prezent. Totuşi, angajarea 
unui personal permanent nu este o practică obişnuită: 2/3 din fundaţii nu au angajat pe 
nimeni care să desfăşoare activităţile sale statutare. O fundaţie din patru îşi are sediul 
central în Varşovia. Fundaţiile urmăresc o serie de obiective. Cele mai vizibile sunt acelea 
care operează în domeniul filantropic tradiţional, şi 40% dintre fundaţii menţionează 
chestiunile sociale şi protejarea sănătăţii ca făcând parte din activităţile lor de bază. Desigur, 
există şi fundaţii care urmăresc alte obiective, de exemplu, peste 20% operează în domeniul 
educaţiei, 8% susţin activităţile sportive şi recreative, 6% îşi concentrează activitatea asupra 
culturii şi protejării patrimoniului naţional şi 5% - asupra protejării mediului natural.  

 

Luând în considerare finanţarea, există un grup mult mai numeros, dar în acelaşi timp mai 
puţin bogat, de fundaţii private – într-un anume fel cele “corespunzătoare”. Asta nu 
înseamnă că ele nu folosesc resurse publice. Potrivit unor estimări foarte atente, ¼ din 
fundaţiile poloneze au folosit resurse publice iar 1/5 din fondurile lor provine din această 
sursă. Trebuie să menţionăm că acest index este cu mult mai mic decât în alte ţări membre 
UE, unde fundaţiile şi asociaţiile participă la realizarea sarcinilor publice la o scară mult mai 
mare şi astfel au un acces mai mare la resursele publice. Pe lângă faptul că folosesc resurse 
publice mult mai des – 65% - ele se bazează şi pe caritatea persoanelor şi instituţiilor şi îşi 
derivă 25% din fonduri din această sursă. 

 

Fundaţiile sunt înfiinţate din diferite motive. În majoritatea cazurilor, îşi stabilesc obiective 
de utilitate publică, totuşi, graniţa dintre public şi privat nu este întotdeauna uşor de definit. 
Fundaţiile îşi urmăresc obiectivele în diferite feluri. Majoritatea dintre ele îşi îndeplinesc 
scopurile alese în mod independent (operaţional), totuşi, există câteva fundaţii care oferă 
suport financiar altor organizaţii, instituţii şi persoane individuale. Ele au diferite surse de 
finanţare. Câteva dintre ele – în Polonia sunt foarte puţine – operează pe baza unui fond de 
rezervă fix (dotare), iar veniturile sale sunt alocate realizării scopurilor statutare, altele sunt 
susţinute de anumite întreprinderi fondatoare (de ex. bănci) instituindu-le de fapt agenda, 
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iar altele sunt susţinute prin campanii publice de caritate şi binefacere (cel mai spectaculos 
exemplu este oferit de Marea Orchestră Caritabilă de Crăciun). Şi, nu în ultimul rând, există 
şi aşa-numitele fonduri locale stabilite recent după exemplul aşa-numitului fond comunitar, 
care constituie o combinaţie interesantă a tuturor tipurilor de fundaţii prezentate mai sus.  

 

Fundaţiile care îşi urmează obiectivele în mod independent sunt de asemenea diferenţiate la 
nivel intern. Majoritatea dintre ele oferă servicii, de exemplu, în domeniul asistenţei sociale, 
educaţiei şi sănătăţii. Altele – deşi mult mai puţin numeroase – sunt implicate în activităţi de 
advocay şi protecţie a legii. Iar altele fac studii şi analize sau chiar verifică activităţile 
instituţiilor publice. 

 

  

1.4.8. IRLANDA 

 

Întreprinderile sociale irlandeze adoptă o varietate de structuri juridice, incluzând structura 
societăţilor cu răspundere limitată de garanţii sau acţiuni, a societăţilor industriale de ajutor 
reciproc (industrial and provident societies) şi a cooperativelor. De asemenea, întreprinderile 
sociale pot obţine statut de organizaţie caritabilă, ceea ce le scuteşte de la anumite taxe. 
Autoritatea fiscală (Revenue Commissioners) stabileşte dacă un organism are dreptul să fie 
scutit de taxe ca fiind caritabil în conformitate cu Legea consolidării taxelor 1997. Legislaţia 
cu privire la organizaţiile caritabile este revizuită în prezent pentru a o reforma, deoarece 
sectorul caritabil în Irlanda nu este regularizat. Drept consecinţă, în Irlanda nu există nici o 
organizaţie caritabilă înregistrată în prezent şi nici o definiţie statutară a unei „organizaţii 
caritabile”.  

 

Întreprinderile sociale fac parte din economia socială irlandeză, care include şi organizaţiile 
caritabile şi cooperativele. La începutul anilor 1990, Planet (reţeaua de companii înfiinţate în 
parteneriate zonale) şi grupul pentru o economie naţională socială au dezvoltat o tipologie a 
organizaţiilor de economie socială pe care s-au bazat măsurile de finanţare statutare 
ulterioare. Această tipologie include trei subseturi principale: 

 organizaţii comerciale comunitare, care sunt în general finanţate doar din veniturile 
obţinute comerţ; 



 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013, Axa prioritară 6:  Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenţie 6.1:  Dezvoltarea economiei sociale  
Titlul proiectului: Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi. Beneficiar: Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” 

 

54 

 

 întreprinderi sociale pentru cerere insuficientă, care tind să apară acolo unde 
cererea pentru anumite bunuri şi servicii în cadrul unei comunităţi nu dispune de 
resursele necesare pentru a plăti pentru satisfacerea cererii, datorită anumitor lucruri 
cum ar fi dezavantaje locale sau o mică densitate a populaţiei; 

 întreprinderi bazate pe contracte cu sectorul public, care au posibilitatea de a 
subcontracta cheltuieli din sectorul public în zone dezavantajate pentru societăţi 
comerciale şi întreprinderi din comunitatea locală.  

 

O încercare importantă de a clasifica întreprinderile sociale irlandeze a fost făcută de O’Hara 
(2001), care a stabilit cinci categorii largi de întreprinderi sociale irlandeze pe baza 
obiectivelor, activităţilor şi operaţiunilor lor. Aceste categorii sunt următoarele: 

 

 întreprinderi sociale pentru integrare în muncă, asociate cu integrarea membrilor 
grupurilor excluse pe piaţa forţei de muncă; 

 cooperative de credit; 

 întreprinderi sociale care oferă servicii personale şi de proximitate; 

 organizaţii pentru dezvoltare locală; 

 cooperative pentru locuinţe.  

 

Există o lipsă de informaţii cu privire la sectorul întreprinderilor sociale în Irlanda. Principala 
sursă de informaţii este evaluarea Programului de Economie Socială (PES) care este una din 
sursele cheie de finanţare pentru sectorul întreprinderilor sociale în Irlanda. Evaluarea PES a 
concluzionat că majoritatea întreprinderilor (87%) finanţate de acest program erau societăţi 
cu răspundere limitată de garanţii, iar celelalte erau fie cooperative fie societăţi limitate de 
acţiuni. O cercetare mai recentă a întreprinderilor sociale irlandeze realizată în 2004 de 
Centrul de Studii Cooperative din cadrul Universităţii Naţionale a Irlandei Cork a concluzionat 
de asemenea că majoritatea întreprinderilor sociale erau societăţi cu răspundere limitată de 
garanţii.    
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1.4.9. AUSTRIA 

 

Nu există o definiţie juridică sau oficială a întreprinderilor sociale în Austria. Dat fiind mediul 
social şi cultural al Austriei – şi fără a lua în considerare atelierele de lucru protejate 
(sheltered workshops) – nu există norme legale specifice în ceea ce priveşte organizaţiile 
active în domeniul incluziunii sociale.  

 

Organizaţiile existente în sectorul social în Austria contribuie la menţinerea coeziunii sociale, 
la reintegrarea unor grupuri ţintă speciale în muncă şi/sau societate, acoperirea zonelor în 
care organizaţiile orientate doar spre piaţă nu sunt active, şi la oferirea unor răspunsuri 
complementare la măsurile statutare. Leichsenring (2001) afirmă că în Austria, iniţiativele 
pentru ocuparea forţei de muncă auto-guvernate, întreprinderile de economie socială, 
atelierele de lucru protejate şi asociaţiile active în domeniul serviciilor sociale ar putea fi 
considerate întreprinderi sociale (într-un sens larg) care abordează excluziunea socială dacă 
îndeplinesc următoarele cerinţe: 

 să aibă o activitate permanentă de producţie de bunuri şi/sau servicii;  

 să aibă un grad relativ mare de autonomie; 

 să fie caracterizate printr-un nivel semnificativ de risc economic (care tinde să 
crească în timp); 

 operaţiunile sale se bazează pe muncă plătită, deşi pot apărea şi munca voluntară 
neplătită şi voluntariatul parţial remunerat.     

Deoarece nu există vreo restricţie sau vreun stimulent pentru a adopta o formă juridică 
anume, întreprinderile sociale austriece îşi pot alege forma juridică în funcţie de nevoile lor. 
Totuşi, următoarele forme juridice sunt frecvent folosite de întreprinderile sociale în Austria: 

 asociaţii; 

 societăţi private cu răspundere limitată (Ges.m.b.H. (SRL)); 

 societăţi înregistrate (Gesellschaft bürgerlichen Rechts);  

 cooperative.  

 

Forma juridică a asociaţiilor de asistenţă socială şi/sau a organizaţiilor non-profit se bazează 
de obicei pe Legea Asociaţiilor (Vereinsgesetz). Această lege regularizează procedurile de 
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înregistrare, câteva scutiri de taxe şi reguli generale cu privire la responsabilităţi, funcţii 
obligatorii şi reguli de bază. 

 

Totuşi, câteva asociaţii tradiţionale şi iniţiative noi, mai ales cele cu activităţi economice, s-au 
transformat în forma organizaţională de societate privată cu răspundere limitată (Ges.m.b.H) 
deoarece consiliul director al unei asociaţii este răspunzător pentru toate riscurile financiare 
relaţionate cu activităţile asociaţiei.  

 

Anumite iniţiative s-au transformat în societăţi înregistrate (Gesellschaft Bürgerlichen 
Rechts) sau cooperative (Genossenschaften), deşi normele legale pentru fiecare dintre 
acestea sunt destul de complicate.  

 

În Austria, o formă juridică specială pentru întreprinderile cu scop social a fost creată doar 
pentru atelierele de lucru protejate. Aceste ateliere de lucru oferă locuri de muncă în mod 
regulat persoanelor cu dizabilităţi (conform unor criterii de eligibilitate definite) şi 
funcţionează ca forme speciale ale societăţilor cu răspundere limitată conform Legii de 
angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, statul garantează direct subvenţii adiţionale 
pentru aceste societăţi.  

Formele juridice de SÖB şi GBP sunt asociaţii non-profit sau societăţi cu răspundere limitată 
non-profit. Anumite GBP sunt entităţi juridice independente, dar majoritatea dintre ele fac 
parte dintr-o organizaţie mare. De multe ori sunt ataşate unor organizaţii caritabile mari 
şi/sau sunt create în parteneriat cu guvernele locale.  

 

1.4.10. LETONIA 

 

În Letonia, conform Legii întreprinderilor sociale, definiţia întreprinderilor sociale este: 

 „întreprinderile sociale sunt asociaţii şi fundaţii care în statut şi-au formulat 
obiectivele de a opera pentru a crea beneficii sociale, precum şi organizaţii sau 
instituţii religioase care de asemenea au obiective sociale, dacă acestor asociaţii, 
fundaţii şi organizaţii religioase li s-a acordat statutul de întreprinderi sociale şi dacă 
nu îşi distribuie, direct sau indirect, bunurile fizice şi financiare între fondatori, 
reprezentanţi ai consiliului de administraţie, sau membri ai altor instituţii de 
administraţie”.   
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Statutul de întreprindere socială este acordat de Ministerul de Finanţe al Republicii Letone 
pe baza deciziei Comisiei de Beneficii Sociale.  

 

Conform legislaţiei, întreprinderile sociale pot avea trei forme juridice principale: asociaţii, 
fundaţii şi organizaţii religioase.  

 

O asociaţie este un parteneriat stabilit prin libera voinţă a fondatorilor şi membrilor săi, care 
are ca scop îndeplinirea obiectivelor formulate în statutul său şi care nu are obiectivul de a 
face profit.  

 

O fundaţie, sau fond, este o grupare de proprietăţi, care urmăreşte să atingă obiectivele 
stabilite de fondatorul său şi nu se caracterizează prin obiectivul de a obţine profit. Conform 
informaţiilor de pe pagina web a Ministerului de Finanţe, doar asociaţiile şi fundaţiile sunt 
regularizate de Legea asociaţiilor şi fundaţiilor, iar activităţile organizaţiilor religioase sunt 
regularizate de legea organizaţiilor religioase.  

 

 

1.4.11. LITUANIA 

 

Pe 1 iunie 2004, Parlamentul (Seimas) Republicii Lituania a adoptat Legea Republicii Lituania 
cu privire la întreprinderile sociale care a fost propusă de Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale. Conform acestei legi, o întreprindere socială este o persoană juridică având orice 
formă juridică, care a obţinut statutul de întreprindere socială conform legii şi care 
îndeplineşte următoarele condiţii: 

 o întreprindere mică sau mijlocie independentă (IMM) care îndeplineşte condiţiile 
stabilite pentru IMM-uri, prezentate în Legea cu privire la întreprinderile mici şi 
mijlocii; 

 angajaţii încadraţi în grupurile ţintă reprezintă cel puţin 40% şi există cel puţin 4 astfel 
de angajaţi (procedura de calcul a ponderii acestor angajaţi din media numărului de 
angajaţi a fost aprobată prin Decretul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale No. A1-
225 din 29 septembrie 2004); 
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 întreprinderea se ocupă de dezvoltarea aptitudinilor sociale şi de muncă ale 
angajaţilor şi de integrarea lor socială; 

  venitul întreprinderii din activităţi care nu sunt eligibile pentru suport nu reprezintă 
mai mult de 20% (Lista activităţilor neeligibile pentru suport ale întreprinderilor 
sociale a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern No. 1501 din 29 noiembrie 2004). 

 

O întreprindere socială pentru persoane cu dizabilităţi are toate caracteristicile unei 
întreprinderi sociale, totuşi persoanele cu dizabilităţi aparţinând Grupului I sau II sau cu un 
nivel mediu al dizabilităţii, sau persoanele cu dizabilităţi în cazul cărora a fost stabilit un nivel 
al capacităţii de muncă între 30% şi 55%, trebuie să reprezinte cel puţin 40% din media 
numărului de angajaţi anuali, în timp ce persoanele cu dizabilităţi de alte categorii trebuie să 
reprezinte cel puţin 10%. Întreprinderile sociale pentru persoanele cu dizabilităţi pot avea 
cheltuieli mai mari datorită faptului că angajează persoane cu dizabilităţi; de aceea, astfel de 
întreprinderi se bucură de un ajutor mai mare din partea statului.  

 

Statutul de întreprindere socială este acordat unei persoane juridice care are orice formă 
juridică în conformitate cu Procedura de acordare a statutului de întreprindere socială 
persoanelor juridice. Dacă o persoană juridică doreşte să obţină acest statut, trebuie să 
confirme că:  

 a fost înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice;  

 îşi ia angajamentul să desfăşoare activităţi relaţionate cu angajarea grupurilor ţintă şi 
dezvoltarea aptitudinilor lor sociale şi de muncă şi să implementeze integrarea 
socială a acestor grupuri;  

 desfăşoară şi va desfăşura activităţi economice asigurând stabilitate economică; 

 nu are datorii neplătite la Stat - la Fondul de Asigurări Sociale şi la Fondul de Asigurări 
de Sănătate, sau la bugetul de stat sau municipal; 

 are clădiri, terenuri sau alte bunuri necesare pentru crearea sau adaptarea locurilor 
de muncă.  

Majoritatea dintre cele 43 de întreprinderi sociale care funcţionează în prezent sunt societăţi 
pe acţiuni de tip închis.  

 

1.4.12. SLOVENIA 
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În Slovenia, nu există o definiţie oficială a antreprenoriatului social. În momentul de faţă au 
loc discuţii cu privire la problema implementării antreprenoriatului social şi a caracteristicilor 
sale. Deja au fost realizate câteva studii pe această temă. Studiul lui Branco et al. (2004)  
defineşte economia socială ca o categorie economică socială, în cadru căreia o serie de 
persoane fizice şi juridice diferite creează un  mediu care susţine o încorporare (repetată) a 
unor grupuri vulnerabile de oameni în mediul social şi în muncă. Acelaşi studiu defineşte 
antreprenoriatul social drept o abordare etică, profesională, inovatoare şi sistematică, care 
implementează scopurile economiei sociale prin intermediul diferitelor activităţi. Un alt 
studiu (EIM, Human Resource Development Fund/Fondul de dezvoltare a resurselor umane, 
2005) propune următoarea definiţie: întreprinderile sociale reprezintă întreprinderi şi 
organizaţii care au scopul de a asigura prosperitatea socială, şi care îndeplinesc criterii 
economice (activitatea de bază este producerea de bunuri şi/sau vânzarea de servicii, un 
grad mare de autonomie, orientare spre piaţă, şi un volum definit de muncă neplătită) şi 
sociale (stabilite pe baza iniţiativei civile, procesul decizional este independent de aportul de 
capital investit (1 acţionar/un vot), încorporarea activă a tuturor părţilor interesate, activităţi 
în favoarea membrilor săi, a utilizatorilor şi a comunităţii, profitul este în mare parte 
reinvestit în activitate sau în mediul local). 

 

Tipurile de organizaţii slovene încorporate în economia socială, structura lor juridică şi 
caracteristicile sale de bază sunt după cum urmează:   

 cooperative sociale (doar câteva, nu au o performanţă bună); 

 întreprinderi sociale (un număr mic, problema lor este definiţia inadecvată, nu există 
norme speciale care să le stabilească statutul, mediul fiscal nu este stimulator); 

 organizaţii de voluntariat (numeroase, dar fără putere reală în ceea ce priveşte 
crearea de locuri de muncă); 

 asociaţii orientate spre probleme sociale  (numeroase, totuşi fără puterea de a 
genera locuri de muncă şi integrarea tuturor grupurilor vulnerabile ale populaţiei); 

 organizaţii umanitare (bine dezvoltate, orientate spre probleme umanitare clasice, 
nu desfăşoară activităţi economice); 

 organizaţii pentru protecţia mediului (o mulţime de grupuri locale, în faze de început 
ale dezvoltării); 

 agenţii pentru dezvoltare rurală şi centre de inovaţie pentru regiunile rurale (un 
număr destul de mare, dar cu capacităţi reduse);  
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 cooperative de servicii pentru tineret (există câteva centre pentru tineri, care au fost 
înfiinţate ca instituţii publice) şi 

 asociaţii (un număr enorm, totuşi fără a putea angaja).   

 

 

1.4.13. SPANIA 

 

În Spania o lege naţională a creat în 1999 eticheta de „cooperativă de iniţiativă socială” 
(cooperativa de iniciativa social); orice tip de cooperativă care oferă servicii sociale sau 
desfăşoară o activitate economică în scopul integrării în muncă a persoanelor excluse din 
punct de vedere social poate folosi această etichetă. De atunci 12 regiuni autonome şi-au 
dezvoltat propria legislaţie legată de această lege naţională.  

 

În Spania nu există o definiţie oficială a întreprinderii sociale. Totuşi, acest lucru nu împiedică 
sectorul de a atrage tot mai multă atenţie atât din partea mass-mediei cât şi din partea 
autorităţilor publice. În esenţă, în Spania, conceptul de „sector social” este în general numit 
sectorul non-lucrativ/non-profit (sector no lucrativo). De fapt, din 1983, sectorul non-lucrativ 
spaniol a trecut printr-un proces de revitalizare, stimulat de diferitele schimbări sociale, 
politice, legale şi economice prin care a trecut ţara. În acest sens, sectorul trece în prezent 
printr-o perioadă de creştere.   

Sectorul non-lucrativ spaniol defineşte următoarele cinci criterii principale care trebuie luate 
în considerare pentru ca o instituţie să fie clasificată ca aparţinând sectorului non-lucrativ: 

 

 să fie organizată formal (ceea ce presupune o structură internă, stabilitatea 
scopurilor formale ale organizaţiei şi o clară distincţie între parteneri şi non-
parteneri);  

 să fie privată (organizaţia nici nu aparţine sectorului public nici nu este controlată de 
vreo autoritate publică); 

 să fie o instituţie care să nu urmărească profitul (în sensul în care instituţia nu îşi 
distribuie profitul între persoanele care exercită control asupra sa; în plus, orice 
surplus generat trebuie reţinut în cadrul organizaţiei sau comunităţii, iar acest surplus 
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trebuie reinvestit pentru a atinge scopul social şi pentru a servi interesele membrilor 
săi sau un interes mai larg); 

 să fie independentă (în sensul în care instituţia este autonomă şi are propriile 
mecanisme de auto-guvernare); 

 să aibă un nivel semnificativ de participare voluntară (oameni care contribuie pe baza 
timpului neremunerat).     

 

Legea 49/2002 indică instituţiile non-lucrative (solidaritate) specifice care pot beneficia de 
tratament special în ceea ce priveşte taxele. Aceste instituţii includ asociaţiile, fundaţiile, 
ONG-urile pentru cooperare în vederea dezvoltării care sunt înfiinţate cu unul dintre cele 
două statute legale de mai sus; filialele spaniole ale fundaţiilor străine listate oficial în 
Spania, federaţiile sportive (fie la nivel naţional sau la nivel regional), precum şi Comitetul 
Olimpic şi Para-Olimpic spaniol. Alte instituţii specifice incluse în această lege sunt Crucea 
Roşie, Asociaţia Naţională a Orbilor din Spania (ONCE), precum şi alte instituţii (de exemplu, 
cele aparţinând diferitelor religii sau Fondurile Sociale ale Băncilor de Economii spaniole).     

 

Pe lângă aceste instituţii, şi datorită scopului şi activităţilor lor, este posibil să fie incluse 
două categorii suplimentare de instituţii, adică, aşa-numitele Companii de Inserţie Socială, 
care în esenţă urmăresc facilitarea inserţiei sociale şi pe piaţa forţei de muncă a persoanelor 
excluse şi vulnerabile prin crearea acestui tip de întreprindere specială şi Centrele de 
ocupare a forţei de muncă protejată, în esenţă menite să ofere locuri de muncă remunerate 
persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Aşa cum a fost menţionat deja, Legea 49/2002 din 23 decembrie indică instituţiile non-
lucrative (solidaritate) specifice care pot beneficia de tratament special în ceea ce priveşte 
taxele. Pe lângă această lege, fiecare tip diferit de entităţi care formează sectorul non-
lucrativ este regularizat de propriul statut juridic. Câteva exemple ar fi: 

 asociaţii (regularizate de Legea 1/2002 din 22 martie);  

 fundaţii (regularizate de Legea 50/2002 din 26 decembrie);  

 ONG-uri orientate spre probleme de dezvoltare (regularizate de Legea 23/1998 din 7 
iulie).  
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1.4.14. SUEDIA 

 

Întreprinderile sociale sunt parte din conceptul de economie socială. Pe baza criteriilor 
esenţiale formulate de Reţeaua Europeană de Cercetare EMES, Agenţia Suedeză pentru 
Dezvoltare Economică şi Regională (NUTEK) şi grupul echipei naţionale EQUAL (EQUAL - NTG) 
cu privire la antreprenoriatul social definesc întreprinderea socială ca o industrie care: 

 are scopul de a integra persoane care în societate şi câmpul muncii se află departe de 
piaţa forţei de muncă; 

 reinvesteşte majoritatea profitului său în întreprindere, sau în organizaţii 
asemănătoare; 

  încurajează implicarea muncitorilor prin proprietate, contracte sau într-un alt mod 
bine documentat; 

 este independentă de sectorul public.   

 

1.4.15. REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI  IRLANDEI DE NORD 

 

Guvernul Marii Britanii a definit întreprinderile sociale drept „companii comerciale care au în 
primul rând obiective sociale şi ale căror surplusuri sunt reinvestite în acest scop în compania 
comercială sau în comunitate, şi nu sunt generate de nevoia de a maximiza profitul pentru 
acţionari şi proprietari” (DTI 2002). Întreprinderile sociale pot aborda o gamă largă de 
probleme sociale şi de mediu şi pot opera în toate sectoarele economiei. În 2005, a fost 
estimat că existau aproximativ 15.000 de întreprinderi sociale în ţară, deşi validitatea acestor 
date este pusă la îndoială, deoarece definiţia sugerată nu oferă criterii clare pentru a 
identifica astfel de organizaţii. În cadrul Departamentului de Comerţ şi Industrie a fost creată 
o Unitate pentru Întreprinderile Sociale pentru a susţine dezvoltarea acestora. În 2006, 
această unitate a fost transferată în cadrul Consiliului de Miniştri (Cabinet Office), unde, în 
prezent, este în strânsă legătură cu responsabilităţile guvernului cu privire la sectorul de 
voluntariat din cadrul „Ministerului Sectorului Terţ” („Third Sector Office”).    

 

În ceea ce priveşte definiţiile întreprinderii sociale, există diferite definiţii folosite în Marea 
Britanie. Definiţia EMES şi cea a Coaliţiei Întreprinderilor Sociale (CIS) au fost cât de cât 
răspândite, dar definiţia cu cea mai mare influenţă a fost cea formulată de Unitatea pentru 
Întreprinderi Sociale, care afirmă că:  
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„Întreprinderile sociale fac parte din „economia socială” care se dezvoltă tot mai 
mult. Economia socială este o colecţie prosperă şi în dezvoltare de organizaţii care 
există între sectorul privat tradiţional pe de o parte, şi sectorul public pe de altă 
parte. Numită uneori „sectorul terţ”, include organizaţii comunitare şi de voluntariat, 
fundaţii şi asociaţii de diferite tipuri. O întreprindere socială este o companie 
comercială care are în primul rând obiective sociale şi ale cărei surplusuri sunt 
reinvestite în acest scop în compania comercială sau în comunitate, şi nu sunt 
generate de nevoia de a maximiza profitul pentru acţionari şi proprietari” 
(Întreprinderea Socială: O Strategie pentru Succes).  

 

Întreprinderile sociale pot lua diferite forme şi structuri juridice în Marea Britanie. Câteva 
întreprinderi sociale au o structură de grup, incluzând mai multe forme juridice, cu mai 
multe filiale sau organizaţii afiliate create pentru a servi diferite scopuri strategice, 
operaţionale sau financiare. Statutul legal al unei organizaţii poate afecta modul în care 
poate folosi diferite tipuri de finanţări.  

 

Multe întreprinderi sociale sunt structurate ca societăţi cu răspundere limitată de garanţii, 
deoarece această structură este cea mai folosită în cazul organizaţiilor caritabile înregistrate. 
Principalul neajuns financiar în ceea ce priveşte această formă juridică este incapacitatea de 
a strânge capital prin emiterea de acţiuni. Mai puţine întreprinderi sociale sunt structurate 
ca societăţi cu răspundere limitată de acţiuni, şi există doar un număr foarte mic de 
întreprinderi sociale care au strâns capital prin emitere publică „etică” de acţiuni. Acestea 
includ Traidcraft şi Cafédirect. Acţiunile lor nu sunt comercializate public la Bursă, ci sunt 
comercializate pe baza unor negocieri reciproce, în care cumpărători doritori sunt periodic 
puşi în legătură cu vânzători doritori.  

 

Societate cu răspundere limitată de garanţii 

O întreprindere comunitară sau cooperativă poate deveni societate cu răspundere limitată 
de garanţii – este nevoie de un minim de 2 oameni. Ca societate cu răspundere limitată de 
garanţii, compania are o identitate juridică separată, iar persoanele individuale nu vor trebui 
să îşi folosească proprietatea personală pentru a plăti datoriile companiei în caz de lichidare: 
de aceea se spune că membrii au răspundere limitată. Când se alătură societăţii, un membru 
„cumpără” o acţiune nominală – de obicei cu £1 -  acesta este gradul de răspundere 
financiară a membrului pentru datoriile neplătite în caz de lichidare (cu condiţia ca normele 
societăţii să fi fost respectate).  
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Societăţi industriale de ajutor reciproc (Industrial Provident Societies) 

Multe întreprinderi sociale s-au înregistrat ca societăţi industriale de ajutor reciproc (IPS). 
Există două tipuri de IPS: societăţi în beneficiul comunităţii şi cooperative. O IPS are puterea 
de a lua cu împrumut şi poate aduna capital prin emiterea de acţiuni. Pe lângă acest lucru, o 
IPS de tipul societăţii în beneficiul comunităţii poate fi recunoscută ca organizaţie caritabilă şi 
poate fi scutită de a se înregistra la Comisia de Caritate. Totuşi, unei cooperative îi va fi greu 
în general să obţină statut de organizaţie caritabilă, ceea ce îi limitează accesul la finanţări 
nerambursabile.  

 

Parteneriate 

Un parteneriat este un grup de persoane individuale sau organizaţii mai degrabă decât o 
entitate juridică separată. Societatea comercială nu este separată de partenerii săi şi de 
finanţele lor; fiecare partener are răspunderea de a plăti pentru datoriile neachitate în caz 
de lichidare. Dacă un partener adună datorii şi dispare, ceilalţi parteneri răspund pentru 
acele datorii. De obicei, acest lucru devine clar atunci când agentul fiscal sau Administraţia 
Financiară prezintă o hârtie oficială menţionând datoriile neplătite.  

 

În general, partenerii îşi pot exprima părerea cu privire la administrarea afacerii în mod 
proporţional cu investiţia făcută şi, astfel, nu au drepturi egale; partenerii împart profiturile 
firmei în proporţie cu investiţia făcută. Nu există nici un motiv pentru care un grup de 
întreprinderi sociale nu ar putea forma un parteneriat, mai ales unul temporar, dar dacă 
doresc să colaboreze pe termen lung, este mai probabil să pună bazele unei societăţi în 
comun cu răspundere limitată de garanţii sau acţiuni. 

  

Societate cu răspundere limitată pe acţiuni 

O societate cu răspundere limitată pe acţiuni este o entitate juridică separată formată de 
persoane individuale sau organizaţii care doresc să opereze o companie comercială 
împreună, iar dreptul lor la proprietate să fie conform investiţie făcute. Acţionarii deţin 
compania – după ce au contribuit cu capital – iar răspunderea lor este limitată de cantitatea 
de capital investit şi de acţiunile deţinute. Au dreptul de a controla afacerile societăţii prin 
vot la adunările generale, dar directorii sunt cei care au sarcina de a gestiona societatea în 
operaţiunile zilnice. 
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Una dintre diferenţele majore dintre cooperative, pe de o parte, şi întreprinderile 
comunitare şi societăţile pe acţiuni, pe de altă parte, este că în cazul celor din urmă controlul 
organizaţiei se află în mâinile persoanelor care de cele mai multe ori nu lucrează pentru 
companie.   

 

În caz de lichidare, directorii nu sunt răspunzători de datoriile companiei decât dacă 
acţionează în afara puterilor lor, în mod nechibzuit sau fraudulos. Acţionarii sunt 
răspunzători doar pentru investiţiile făcute în companie.  

 

În schimbul investiţiei lor, acţionarii sunt răsplătiţi cu dividende anual, din profitul făcut de 
companie; în general, nu se dau dividende dacă societatea se află în pierdere.  

 

Companii comerciale deţinute de angajaţi 

În cadrul unei companii comerciale deţinute de angajaţi, toţi angajaţii controlează şi/sau 
deţin acţiuni în cadrul societăţii – sau au şansa de a face acest lucru în viitor. O societate 
deţinută de angajaţi se poate crea: 

 Prin vânzare de acţiuni către angajaţi  

 Prin scheme care permit angajaţilor să cumpere sau să deţină acţiuni atunci când se 
ating anumite scopuri sau la anumite date 

 Prin norme de administrare (de exemplu, în cazul societăţilor cu răspundere limitată 
de garanţii unde toţi membrii au drepturi egale de vot). Aceste formate sunt utile 
pentru societăţile nou lansate cu o creştere vertiginoasă, întreprinderi sociale şi 
cumpărarea majorităţii acţiunilor de către angajaţi. În întreprinderile sociale mari, 
acţiunea fiecărui membru individual costă de obicei sub 100£. În firmele deţinute de 
angajaţi poate fi mai mult (2,500£ până la peste 10,000£).  

 

Companiile comerciale deţinute de angajaţi pot adopta una (şi câteodată mai multe) din 
structurile următoare: 

 Societăţi cu răspundere limitată de acţiuni 

 Societăţi industriale de ajutor reciproc (IPS) 

 Societăţi cu răspundere limitată de garanţii 
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 Parteneriate  

 Cooperative  

 Planul de posesie de acţiuni de către angajaţi (ESOP) 

Alegerea va depinde de banii disponibili, numărul de angajaţi, mărimea companiei, structura 
managerială dorită şi preţul de cumpărare al companiei existente (dacă este relevant). 

 

Câteva dintre avantajele companiilor comerciale deţinute de angajaţi includ: 

 Companiile comerciale nou lansate pot aduna numerar vânzând acţiuni angajaţilor. 

 Dreptul angajaţilor la proprietate ajută o companie în creştere să recruteze şi să 
reţină angajaţii chei.  

 O mai bună motivaţie a angajaţilor duce la o performanţă mai bună. 

 Stimulentele legate de impozite sunt disponibile companiilor comerciale care 
încurajează deţinerea de acţiuni de către angajaţi.  

Un dezavantaj al companiilor comerciale deţinute de angajaţi este faptul că se diminuează 
controlul companiei şi profitul pentru proprietarii iniţiali pe măsură ce aceasta creşte.  

 

Organizaţii caritabile 

Pentru a fi organizaţie caritabilă, o organizaţie trebuie să aibă scopuri exclusiv caritabile. 
Acestea pot fi: 

 Ajutor în caz de dificultăţi financiare 

 Dezvoltarea educaţiei 

 Promovarea religiei 

 Alte scopuri în beneficiul comunităţii  

Câteva avantaje ale statutului de organizaţie caritabilă includ: 

 Organizaţiile caritabile se bucură de o gamă largă de beneficii fiscale şi reduceri 
comerciale 

 Statutul lor le ajută să adune fonduri mai uşor decât organizaţiile non-caritabile 

 Primesc sfaturi gratuite din partea Comisiei de Caritate  

Câteva limitări ale statutului de organizaţie caritabilă includ: 
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 Activităţile sale sunt limitate la cele în scopuri caritabile 

 Se aplică reguli stricte de organizare a campaniilor, de comercializare şi raportare 
financiară  

 Membrii consiliului de administraţie sunt supuşi anumitor reguli şi restricţii  

 

Companii de interes comunitar (CIC), 

- O nouă formă juridică, cea de „companie de interes comunitar” (CIC), a fost 
aprobată de Parlamentul britanic în 2004. Forma juridică de CIC include un test al 
interesului comunitar şi blocarea bunurilor pentru a se asigura că noua entitate 
este dedicată scopurilor comunitare formulate. A 1000-a companie de interes 
comunitar a fost creată la mai puţin de doi ani după implementarea acestei noi 
forme juridice. Această temă este descrisă mai pe larg în secţiunea următoare. 
 
 

1.5. MODELE EUROPENE DE ANTREPRENORIAT SOCIAL  

 

După cum se poate observa, economia socială și antreprenoriatul social au trăsături care 
diferă mult de la ţară la ţară, în funcţie de tipul de activitate, modele culturale, tipul de 
legislaţie în vigoare, cadrul juridic, tradiţiile asociative şi formele organizaţionale 
predominante, dar şi în conformitate cu nevoile care se manifestă în fiecare context social şi 
cu caracteristicile acestor nevoi. Astfel, considerăm că în Europa există cinci modele 
principale de antreprenoriat social și economie socială:  

 Modelul scandinav 

 Modelul anglo-saxon 

 Modelul european continental 

 Modelul european sudic 

 Modelul ţărilor central şi est europene 
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1.5.1. MODELUL ANGLO-SAXON  

 

Abordarea anglo-saxonă a economiei sociale se bazează pe conceptul de organizaţii non-
profit. Acest model diferenţiază întreprinderile sociale de sectorul privat; pe baza sprijinului 
voluntar şi a beneficiilor de a se concentra asupra zonelor dezavantajate sau asupra 
grupurilor vulnerabile, activitatea implică în mod frecvent dezvoltarea comunităţii sub forma 
resurselor financiare şi umane. 

 

În Marea Britanie a secolului nouăsprezece, conceptul de organizaţii caritabile era legat de 
dezbaterile referitoare la cetăţenie; caritatea era un principul social, un component esenţial 
al unei societăţi democratice care spera să o reglementeze prin stabilirea de obiective 
sociale şi prin dedicaţia voluntară altruistă. Obiectivul guvernării Angliei victoriene era „de a 
asigura un cadru de reguli şi directive care să permită societăţii să se administreze singură în 
mare măsură”. Drept rezultat, asociaţiile şi activităţile lor caritabile nu erau finanţate de 
guvern, ci se desfăşurau cu un grad ridicat de autonomie; în acelaşi timp ele au întărit 
legăturile cooperativelor cu autorităţile responsabile cu legislaţia asupra sărăciei. În plus, o 
mare parte din beneficiile securităţii sociale era finanţată şi administrată local, cu un grad 
limitat de asistenţă guvernamentală, dând naştere la o mulţime de „instituţii care acţionau 
ca intermediari” între stat şi cetăţeni, fiind în acelaşi timp şi „o parte integrantă a statului” 
(Lewis, 1997: p. 169). 

În lumea anglo-saxonă, mai ales organizaţiile non-profit şi sectorul non-profit au reînviat 
interesul pentru al treilea sector. În consecinţă, este util să subliniem contribuţia lor la 
analiza economiei sociale. 

 

1.5.2. MODELUL SCANDINAV 

 

Modelul scandinav (Suedia, Danemarca, Finlanda şi Norvegia), are scopul de a satisface 
nevoile de servicii sociale ale comunităţii şi de a promova solidaritatea socială şi egalitatea 
între sexe. În acest context, cooperativele (ca actori principali ai economiei sociale), operând 
ca reprezentanţe comune ale populaţiei, exercită presiune socială pentru a atinge aceste 
scopuri şi creează reţele de servicii cu agenţiile publice. 
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În ţările scandinave, noile organizaţii au reacţionat în moduri diferite faţă de asociaţiile 
tradiţionale. Ele au abandonat abordarea politică şi culturală hegemonistă a anilor 70, 
propunând în schimb „noi forme şi soluţii de organizare pentru problemele sociale locale” în 
anii 80 (Klausen, Selle, 1996: pp. 99-122). Între acestea, putem numi aici „dezvoltatorii de 
proiecte” danezi, care formaţi din unul sau mai mulţi indivizi foarte dedicaţi, precum şi 
grădiniţele cooperative suedeze. În Suedia, în 1994, erau în funcţiune 1768 grădiniţe 
nemunicipale, care aveau în grijă 12% din toţi copiii aflaţi în grădiniţe. Dintre acestea, 1020 
erau cooperative ale părinţilor şi 117 erau cooperative ale muncitorilor (Pestoff, 1997, 1998). 
În acest context, cooperativele şi asociaţiile au contribuit atât la relocarea serviciilor 
existente, şi la crearea de noi servicii. „Cooperativizarea” serviciilor sociale (Lorendahl, 1997; 
Pestoff, 1998) a încercat mai mult decât orice să extindă rolul utilizatorilor, cum sunt părinţii, 
în pregătirea condiţiilor de îngrijire a copiilor lor, lucru acceptat cu toate constrângerile 
financiare asupra sectorului public. 

 

1.5.3. MODELUL CONTINENTAL EUROPEAN  

 

Modelul continental de economie socială se concentrează pe asistenţă socială prin furnizare 
publică. În Germania, Austria, Franţa şi Belgia, cooperativele ca dezvoltatori de servicii, 
recunoscând nevoile şi necesităţile sociale au creat un cadru adecvat pentru satisfacerea 
acestora sub controlul statului. Aceasta a dus la dezvoltarea de cooperative şi la 
transformarea lor în federaţii. 

 

În Germania şi Austria, iniţiativele au fost denumite „auto-ajutorare” în efortul de a reflecta 
dorinţa de a împuternici oamenii implicaţi. Iniţiativele pot fi împărţite în trei sub-sectoare: 
grupuri semi-neoficiale, grupuri de auto-ajutorare (adică grupuri de persoane afectate de 
aceeaşi problemă) şi grupuri care apără cauza unei anumite populaţii din afara grupului. 
Acestea sunt formate pe baze voluntare, munca plătită fiind numai complementară. În 
Germania au existat aproximativ 70.000 de asemenea iniţiative, care au implicat circa 2,65 
milioane de persoane, jumătate din care pot fi considerate ca făcând parte din al treilea 
sistem (Evers, Bode et al., 1999). Ele au început să înflorească în anii 80, mai ales în domeniul 
îngrijirii sănătăţii şi acţiunii sociale, numai în domeniul îngrijirii sănătăţii existând între cinci şi 
zece mii de asemenea iniţiative. Ele sunt ancorate în critica împotriva birocratizării serviciilor 
din sectorul public şi din marile organizaţii caritabile, care includ de asemenea şi vechile 
asociaţii cu care coexistă. În Viena, de exemplu, 65.000 de copii se aflau în îngrijire, jumătate 
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în sectorul public şi jumătate în asociaţii, care sunt în acelaşi timp tradiţionale cât şi produsul 
noilor iniţiative (Leichsenring, 1997). 

 

În Franţa şi Belgia, accentul eforturilor a fost pus pe găsirea de noi moduri de a furniza 
servicii asociative, recunoscând că numai lipsa unui motiv cum este profitul nu este de ajuns 
pentru a câştiga respectul utilizatorului. Ca furnizori principali, de lungă durată, de servicii, 
asociaţiile aveau monopoluri virtuale locale. Datorită tradiţiei de cooperare dintre guvern şi 
asociaţii, noi grupuri au adoptat acelaşi statut legal, dar cu dedicare reînnoită pentru relaţiile 
asociative. În conformitate cu promotorii lor, legitimitatea finală a furnizării de servicii de 
către asociaţii se bazează de abilitatea lor de a da utilizatorilor o „voce”, aşa cum a spus 
Hirschman (Pestoff, 1998), pentru a mobiliza angajamentele voluntare dintr-o varietate de 
surse, şi de a găsi un nou echilibru financiar într-un context care oferea mai puţină protecţie. 

 

1.5.4. MODELUL SUD EUROPEAN  

 

La celălalt capăt al spectrului, în ţările mediteraneene cu regimuri duale, era folosită totuşi 
formă juridică: statutul de cooperativă era folosit pentru a propune servicii pe care sectorul 
public nu le putea furniza. În Italia, cooperativele sociale au apărut în anii ‘70 în multe 
regiuni datorită abilităţii de îndeplini funcţii care mai înainte nu erau efectuate, cum este 
asigurarea de locuri de muncă pentru cei excluşi de pe piaţa forţei de muncă şi crearea unei 
game de servicii pentru persoane. Acestea s-au dezvoltat rapid. Până în 2004, 7100 de 
cooperative care implicau circa 267.000 de persoane, dintre care circa 223.000 erau salariaţi 
şi 31.000 erau voluntari, furnizau servicii pentru sute de mii de persoane (Borzaga, Zandonai, 
2004). Astfel, chiar dacă economia socială din Italia rămâne mai puţin substanţială decât în 
alte ţări din cauza rolului dominant al statului în sectoare cum sunt educaţia şi sănătatea 
(Gui, 1992), recenta activitate dinamică a cooperativelor bazate pe „solidaritate socială” este 
semnificativă. Ea dovedeşte că încrederea în cooperative bazată pe neredistribuirea 
constrângerilor (Hansmann, 1980; Ortmann and Schlesinger, 1997: pp. 97-119) poate fi 
înlocuită cu alte caracteristici specifice cooperativelor, cum ar fi participarea părţilor 
interesate (stakeholders) sau comportamentul antreprenorilor şi muncitorilor (Young, 1983; 
Borzaga and Mittone, 1997). 

În Portugalia, legea cooperativelor pe bază de solidaritate socială a fost votată în 1998 şi 
reuneşte membri „salariaţi”, beneficiarii de servicii şi membrii „voluntari”, furnizorii fără 
salariu de bunuri şi servicii. Cooperativele sociale au apărut în Spania în aceeaşi perioadă. 
Legea generală din 1999 face referire la cooperativele de servicii sociale care furnizează 
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servicii de educaţie, îngrijire a sănătăţii şi inserţie pe piaţa muncii, împlinind şi alte nevoi 
sociale care nu sunt acoperite de piaţă. La nivel regional, există cooperative mixte pentru 
integrarea socială în Catalonia, şi cooperative pentru integrare socială în Ţara Bascilor şi în 
regiunea Valencia, unde unele cooperative ale muncitorilor care aveau mai ales salariaţi 
pentru muncă casnică s-au transformat în organizaţii mixte de producători şi consumatori 
(Sajardo-Moreno, 1996). 

Mai mult, nu este surprinzător faptul că, cooperativele sociale s-au dezvoltat în ţări unde 
sistemele de stat al bunăstării au căutat foarte puţină asistenţă de la asociaţiile furnizoare de 
servicii şi unde asociaţiile aveau restricţii ale activităţii lor economice. Situaţia este foarte 
diferită în ţările cu regimuri corporatiste, unde autorităţile guvernamentale au stabilit 
parteneriate apropiate cu asociaţiile. 

 

1.5.5. ŢĂRILE CENTRAL  ŞI EST EUROPENE  

 

Aşa cum se menţionează în lucrarea EMES prezentată de J. Defourny36, nu există încă un 
studiu al economiei sociale în ţările central şi est-europene (TCEE). Cu toate acestea, EMES şi 
J. Defourny subliniază unele tendinţe. În primul rând, J. Defourny identifică un număr de 
obstacole care încetinesc dezvoltarea organizaţiilor economiei sociale în ţările central şi est-
europene37: 

 influenţa „mitului tranziţiei” care, până acum, a indus politici foarte dependente de 
crearea unei pieţe libere, neînţelegând valoarea organizaţiilor „alternative” pentru 
dezvoltarea locală şi naţională; 

 opoziţia culturală la cooperative şi opinia că ele sunt oarecum suspecte din punct de 
vedere politic. În multe ţări, există o percepţia negativă a vechilor cooperative ca 
organizaţii care au legături cu vechiul regim comunist – chiar dacă multe din aceste 
organizaţii erau de fapt create chiar înainte de perioada comunistă; 

 o dependenţă excesivă a întreprinderilor sociale de donatori, combinată cu o vedere 
limitată a rolului pe care organizaţiile alternative îl pot juca. În ceea ce priveşte 

                                                                 
36

 Borzaga, C. and Spear, R. (2004) Trends and Challenges for Co-operatives and Social Enterprises in Developed 
and Transition Countries, Edizioni31, Trento. 
37

 E.M.E.S., (1999), European Network, The emergence of Social Enterprises in Europe: A short overview, 

Brussels. 
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asociaţiile, se pare că sunt create multe ONG-uri, dar acestea suferă adesea de două 
slăbiciuni. Prima, ele sunt foarte dependente de agenţiile donatoare externe – mai 
ales de fundaţiile americane – care au tendinţa de a le folosi pentru propriile scopuri, 
limitându-le autonomia în mod semnificativ. A doua, cu toate că ONG-urile apar 
uneori ca forţe care sunt în mod sigur asociative, ele sunt adesea o expresie mai 
puţin autentică a societăţii civile şi mai mult un efect al strategiilor legate de 
oportunităţile de finanţare; 

 lipsa unui cadru legal de reglementare a cooperativelor şi a altor organizaţii non-
profit; 

 o lipsă generală de încredere în mişcările de solidaritate – conceptul de solidaritate 
fiind folosit mai ales pentru a descrie relaţia unui individ cu prieteni sau familie – şi o 
percepţie a activităţii economice orientate mai degrabă spre urmărirea propriului 
câştig decât spre o activitate cu beneficii pozitive pentru comunitate ca un întreg; 

 preponderenţa unei culturi politice „parohiale” care induce actorilor economiei 
sociale o tendinţă de a-şi limita orizonturile la urmărirea intereselor imediate; 

 dificultatea de a mobiliza resursele necesare. 

 

Cu toate acestea, în ciuda dificultăţilor politice şi juridice cu care se confruntă, atât 
cooperativele tradiţionale, cât şi noua generaţie de organizaţii non-profit, au un potenţial 
real de dezvoltare. 

 

Centrul pentru Dezvoltare Locală38 al OECD a notat că atunci când cooperativele se întorc la 
rădăcinile lor, ele pot juca un rol important în regiunile cu pieţe subdezvoltate. Acest lucru 
este valabil pentru Polonia, de exemplu, unde iniţiative interesante de cooperative au apărut 
în diferite domenii, inclusiv credit, construcţii de locuinţe şi agricultură. Este valabil şi pentru 
Estonia, unde sectorul cooperatist, care a pornit prin anii ‘90, a devenit acum piatra de bază 
a economiei estoniene, între altele prin crearea Uniunii estoniene a asociaţiilor 
cooperativelor de construcţii de locuinţe. În prezent, această asociaţie este formată din 
7.500 cooperative de construcţii de locuinţe (din totalul de 16.500 de organizaţii non-profit 
din întreaga ţară). Mişcarea cooperativelor de construcţii de locuinţe din Estonia a progresat 
remarcabil: 55% din populaţie locuieşte acum în case construite de aceste cooperative. 

                                                                 
38

 Borzaga, C. and Galera, G. (2004) "Social Economy in Transition Economies: Realities and Perspectives", 
Discussion Paper presented at the First Meeting of the Scientific Group on Social Economy and Social 
Innovation of the OECD Centre for Local Development, Trento, Italy. 
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Între timp în Europa de est, apar noi forme de antreprenoriat social. Ele încep să furnizeze 
servicii de interes general redresând eşecurile sistemului social. În prezent există asociaţii în 
toate TCEE, iar fundaţii există în toate ţările cu excepţia Letoniei şi Lituaniei. În plus faţă de 
asociaţii şi fundaţii, circa jumătate din TCEE au creat cel puţin un nou tip de organizaţie. 

 

În primul rând, în unele ţări s-a făcut distincţie între organizaţiile care acordă finanţări  şi 
organizaţiile care furnizează servicii. Acestea clasifică fundaţiile ca fiind organizaţii care oferă 
granturi, şi de aceea au creat o nouă formă juridică pentru organizaţiile neguvernamentale 
fără bază asociativă, care sunt fie organizaţii care caută ajutoare financiare, fie organizaţii 
care generează venituri. Aceste ONG-uri sunt cel mai adesea organizaţii care furnizează 
servicii, cum ar fi spitalele particulare, institutele şi centrele de formare profesională. 
Denumirea pentru aceste organizaţii diferă de la ţară la ţară. În Republica Cehă, de exemplu, 
ele sunt denumite „companii de interes public”. 

 

În al doilea rând, în plus faţă de fundaţii, pentru majoritatea celor care funcţionează pe 
termen lung, în mai multe ţări s-a creat o a doua formă de organizaţii care oferă finanţare: 
fondul. În Croaţia, de exemplu, fondurile sunt diferenţiate de fundaţii prin aceea că primele 
trebuie să-şi stabilească scopuri pe termen scurt (sub cinci ani). La fel, Republica Cehă 
recunoaşte fondurile care, spre deosebire de fundaţii, nu au nevoie de un grant iniţial. În al 
treilea rând, câteva ţări au creat „fundaţii deschise”, care rezultă prin convergenţa unor 
asociaţii şi fundaţii. La fel ca şi fundaţiile clasice, fundaţiile deschise îşi dedică resursele unui 
anumit caz, de obicei de interes public. 

 

Cu toate acestea, ele diferă de fundaţiile clasice prin aceea că în comitetele membrilor 
fondatori pot fi primiţi noi membri co-fondatori. De asemenea, fundaţiile deschise pot 
exclude membrii fondatori care nu îşi îndeplinesc obligaţiile. Letonia clasifică fundaţiile 
deschise ca un tip special de organizaţii publice, iar Lituania aplică aceeaşi clasificare 
societăţilor de caritate şi fondurilor de sprijinire. Membrii fondatori ai fundaţiilor deschise au 
în general puterea de a controla activitatea organizaţiilor lor; în Lituania şi Letonia, de 
exemplu, ei formează organul suprem de decizie ale organizaţiilor. În Republica Cehă, 
Ungaria şi Slovacia, noi tipuri de organizaţii non-profit, foarte asemănătoare ca formă cu 
Community Interest Company (CIC) din Marea Britanie, au primit recent cadru juridic. În 
Ungaria, companiile de interes public furnizează servicii publice, dar derulează şi activităţi 
economice pentru a strânge fondurile necesare acestor servicii. Pentru a obţine statut legal 
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de „interes major pentru comunitate”, ele sunt obligate să îndeplinească două condiţii 
suplimentare: (i) să ofere servicii furnizate de obicei de instituţiile publice, şi (ii) să publice 
bilanţul contabil anual precum şi informaţii despre activitatea lor. În acest caz, organizaţiile 
de interes public pot cere asistenţă suplimentară de la guvern precum şi rate mai bune de 
impozitare decât cele obţinute de alte organizaţii non-profit. 

 

În concluzie, cu toate problemele asociate, între altele, ale procesului de tranziţie economică 
în care sunt angajate TCEE, economia socială are un potenţial semnificativ de creştere. 
Cooperativele recâştigă teren în unele din rolurile lor tradiţionale, iar noile modele asociative 
care au apărut în Europa de Est confirmă relevanţa modelului întreprinderilor sociale. 

În mod clar, va fi tot atât de mult de învăţat de la iniţiativele de întreprinderi sociale din 
Europa de Est, ca şi de la corespondentele lor din vest, indiferent de barierele care trebuie 
depăşite. 

 

 

1.6. MOTIVAȚII ȘI STRATEGII DE ACȚIUNE POSIBILE ALE ANTREPRENORILOR SOCIALI  

 

Motivația unei persoane de a deveni antreprenor social poate fi legată de diferiți factori: 

- Pentru o persoană cu resurse limitate, de exemplu cineva care trăiește într-o 
comunitate defavorizată, motivația implicării într-o activitate de antreprenoriat social 
poate fi legată de conștientizarea faptului că poate beneficia de sprijin prin care să-și 
asigure (pentru sine și pentru familie) un venit decent și relativ stabil, cu condiția ca, 
direct sau indirect, să ajute și alte persoane (ca beneficiari, colaboratori, sau 
angajați); 

- Pentru o persoană, indiferent de nivelul de venit, motivația poate fi legată de  
o conștientizarea faptului că doar prin asociere cu alții, cedând o parte din 

timpul pe care îl au, fără dorința de profit personal, pot face ceva pentru 
îmbunătățirea situației din locul în care trăiesc, ajungând astfel implicit la o 
viață mai bună; 

o constientizarea beneficiilor pe care le ofera implicarea într-o întreprindere 
socială, nu doar muncă pentru bani care în plus ajută comunitatea și 
societatea în general, ci și diferite tipuri de beneficii personale (câștig de 
experiență, relații sociale, dobândirea unor competențe noi, etc); 
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- Pentru o persoană cu un nivel de trai mulțumitor, decizia de a se focaliza pe 
satisfacerea unei nevoi sociale poate fi legată de satisfacția de a ajuta pe alții (de 
exemplu asociată cu respectul și recunoștința celor ajutați, sau cu motivații de natură 
religioasă) odată ce nevoile proprii sunt în totalitate sau în mare parte satisfăcute.  

Opțiuni ale unei persoane (sau ale unui grup mic de persoane) cu abilități antreprenoriale și 
cu motivație pentru implicarea în acțiuni sociale: 

- Înființarea unei SRL  
- Asocierea în cadrul unei cooperative 
- Constituirea unei asociații, care, fie desfășoară direct și activități economice, fie 

înființează o SRL al cărei profit va fi utilizat în beneficiul comunității 

Oferta de bunuri sau servicii poate fi adresată 

- pieței libere, în competiție directă cu inițiative ce vizează obținerea de profit 
o Exemplu: producția de obiecte de decor după o tehnologie tradițională (se 

generează astfel produse cu preț și calitate competitive pe piață) 
- unei comunități sau unui grup ce nu are acces la piața liberă 

o Exemplu: servicii de curățenie pentru persoane vârstnice cu mobilitate redusă 
și cu venituri insuficiente pentru cumpărarea de pe piață a unor astfel de 
servicii (beneficiarii plătesc, dar o sumă inferioară pieței, ceea ce înseamnă 
neobținerea de profit sau nevoia găsirii de resurse suplimentare pentru 
acoperirea costurilor, spre exemplu, obținerea de donații sub formă de 
produse de curățenie, sau colaborarea cu voluntari) 

- satisfacerii nevoilor proprii ale membrilor 
o Exemplu: o creșă înființată de mame dintr-un cartier (acestea pot închiria un 

spațiu, angaja personal specializat și acoperi costurile atât prin taxe, cât și prin 
servicii directe, cum ar fi aprovizionarea, curățenia, contabilitatea, etc.) 

 
- altor întreprinderi sociale, generându-se un lanț de activități de antreprenoriat social 

ce se susțin reciproc (cu posibilitatea ca în final, la capătul lanțului, produse sau 
servicii să fie oferite pe piața liberă sau unor grupuri defavorizate) 

o Exemplu: o întreprindere ce produce elemente metalice, preluate de alta care 
le asamblează și produce sere pentru o alta care produce legume, preluate de 
altă firmă care produce conserve, care sunt achiziționate de un centru pentru 
persoane vârstnice defavorizate, sunt vândute pe piață, sau sunt distribuite 
într-o rețea de consumatori asociați într-o structură informală de consum 
responsabil (astfel se asigură distribuția pentru toate elementele lanțului, 
ceea ce generează locuri de muncă stabile și costuri echilibrate). 
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1.7. MICROFINANȚAREA  

 

1.7.1. MICROFINANȚARE VERSUS MICROCREDITARE 

 

Microfinanţarea: 

Microfinanţarea se referă la acordarea de servicii financiare (credite, servicii de economisire 
şi servicii de asigurări) persoanelor care în mod tradiţional sunt excluse de la acest tip de 
servicii, în special datorită faptului că au un venit scăzut.  

 

Acest tip de servicii financiare oferă persoanelor posibilitatea să îşi protejeze familia 
împotriva unor riscuri financiare şi să investească în dezvoltarea unor activităţi economice. 
Actorii implicaţi în acest domeniu pot fi clasificaţi în instituţii financiare bancare şi instituţii 
financiare non-bancare. 

 

Instituţiile implicate în microfinanţare pot fi clasificate şi în funcţie de publicul lor ţintă: 

 clienţi „bancabili”: în această categorie se găsesc în special microîntreprinderile şi 
activităţile de start-up; 

 clienţi „ne-bancabili”: în această categorie se găsesc persoanele excluse social, 
îndeosebi persoane cu venituri reduse.  

 

Toate tipurile de instituţii de microfinanţare urmăresc să rezolve problema excluderii 
financiare a unor categorii de populaţie. Instituţiile financiare non-bancare oferă adesea 
clienţilor şi servicii de suport (non-financiare). Adesea, serviciile suport se referă la servicii de 
consultanţă pentru iniţierea şi dezvoltarea de afaceri, organizarea unor traininguri 
profesionale, etc. 
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Microcreditarea: 

Microcreditarea reprezintă o parte a activităţii de microfinanţare, referindu-se la activitatea 
de acordare de împrumuturi de mici dimesiuni (microcredite), unor persoane/actori 
economici care sunt excluşi de la servicii financiare tradiţionale. 

 

Comisia Europeană defineşte „microcreditul” fiind un împrumut sub 25.000 euro, care este 
destinat dezvoltării antreprenoriatului şi a microîntreprinderilor. Impactul acestui tip de 
împrumut trebuie să fie dublu:  

 impactul economic – care permite dezvoltarea de activităţi generatoare de venit 
pentru iniţiator; 

 impactul social – care permite o contribuţie la incluziune socială şi la o mai buna 
incluziune financiară a persoanelor. 

 

Principalele criteriile care definesc microcreditarea se referă la:  

 mărimea creditului- împrumuturile acordate sunt foarte mici;  

 utilizatorii ţintă- microîntreprinzători şi gospodării cu venituri mici; grupuri mici - de 
5-8 clienţi (care garantează unul pentru creditul celuilalt). Pot exista împrumuturi 
care sunt acordate individual sau împrumuturi acordate în grup; 

 perioada de rambursare scurtă - în economiile informale variază între 4 şi 6 luni; 
rambursări frecvente - plăţi săptămânale la ofiţerii de credite; utilizarea fondurilor-
pentru generarea de profit şi dezvoltarea afacerii, dar şi pentru folosul comunităţii.  

 

În mare parte, termenii şi condiţiile produselor de microcreditare sunt flexibili, uşor de 
înţeles şi adaptaţi la condiţiile locale ale comunităţii respective. 

 

După cum precizam în paragraful anterior, microcreditele sunt împrumuturi acordate unui 
mic întreprinzător de către o bancă sau altă instituţie nebancară, care pot fi acordate unui 
grup de persoane sau individual: 

 împrumuturi acordate unui grup de persoane: acesta este cunoscut şi sub denumirea 
de grup de împrumut solidar şi se referă la un mecanism financiar care permite mai 
multor persoane să aibă acces la microcredit printr-o garantare mutuală a 
împrumutului (o formă de gaj colectiv). Pentru rambursarea creditului funcţionează şi 
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o anumită presiune a grupului, deoarece dacă o persoană nu îşi plăteşte împrumutul, 
rambursarea trebuie realizată de către ceilalţi membrii ai grupului; 

 împrumuturi individuale:acestea sunt acordate unei singure persoane care nu 
necesită garanţi colaterali. 

 

Unul dintre obiectivele principale ale acestui tip de credit se referă la investiţia în capitalul 
de lucru, pentru achiziţionarea unor materii prime sau instrumente/utilaje necesare 
activităţii pe care doresc să o desfăşoare persoanele care apelează la acest tip de serviciu 
(exemplu: achiziţionarea de seminţe pentru agricultori, cumpărarea de băuturi răcoritoare 
pentru un vânzător). 

 

1.7.2. ISTORICUL DEZVOLTĂRII  MICROCREDITĂRII  LA NIVEL INTERNAȚIONAL  

 

Conceptele privind microfinanţarea şi microcreditarea nu sunt noi. Grupurile de economisire 
şi creditare au existat de sute de ani, dintre acestea amintim „susus” în Ghana, „chit funds" 
în India, "tandas" în Mexico, "arisan" în Indonesia, "cheetu" în Sri Lanka, "tontines" în West 
Africa şi "pasanaku" în Bolivia.  

 

Una dintre cele mai vechi organizaţii de microcreditare care acorda microcredite populaţiei 
din mediul rural, fără garanţii, se numeşte Irish Loan Fund System, iniţată în anii 1700 de 
către Jonathan Swift. Ideea acestuia s-a dezvoltat însă destul de lent, dar în anii 1840 exista 
aproximativ 300 de fonduri în toată Irlanda. Obiectivul principal era acordarea de credite de 
mici dimensiuni pentru perioade mici de timp. 

 

În anii 1880, au apărut un număr mai diversificat de instituţii de creditare şi economisire în 
Europa, acestea adresându-se cu precădere populaţiei din mediul rural şi persoanelor 
sărace din mediul urban. Aceste instituiţii au fost cunoscute ca şi bănci ale poporului, 
cooperative de creditare şi economisire.  

 

Conceptul de uniune de credit a fost dezvoltat de către Friedrich Wilhelm Raiffeisen şi 
susţinătorii acestuia. Din 1870, acest tip de uniuni s-a extins în Provincia Rinului şi în alte 
regiuni din Statele Germane. Mişcarea cooperativistă s-a extins rapid în Europa şi America de 
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Nord. În Indonezia, Indonesian People's Credit Banks (BPR) sau Banca Perkreditan Rakyat 
(BPR) s-au deschis în 1895. BPR ajunge cel mai extins sistem de microfinanţare din Indonezia, 
cu peste 9000 de surcursale. 

 

În anii 1990, diferite forme adaptate apar şi în zonele rurale din America Latină. În vreme ce 
obiectivul acestor investitori financiari rurali era de a contibui la modernizarea agriculturii, 
de obicei aceştia aveau două obiective: (a) creşterea comercializării sectorului rural, prin 
mobilizarea economiilor „ascunse” şi creşterea investiţiilor prin credite şi (b) reducerea 
relaţiilor de opresiune feudală, care erau întărite prin îndatorarea ţăranilor faţă de aceştia. În 
cele mai multe cazuri aceste „bănci ale săracilor” nu erau deţinute de către săraci, aşa cum 
se întâmpla în Europa; ci erau de obicei agenţii guvernamentale sau bănci private. În timp, 
aceste instituţii au devenit ineficiente şi la un anumit moment, abuzive. 

 

Între anii 1950 şi 1970, guvernele şi donatorii s-au focusat pe acordarea de credite agricole 
unor mici fermieri, cu obiectivul de a creşte productivitatea şi veniturile acestora. Aceste 
scheme de suveniţii au avut destul de puţin succes. Băncile de dezvoltare rurală au suferit o 
eroziune masivă a capitalului de bază, datorită ratelor de împrumut, a unei slabe discipline 
de rambursare a creditelor şi datorită faptului că adesea aceste fonduri nu au reuşit să 
susţină producătorii săraci, ci s-au concentrate în mâinile unor mari producători rurali. 

 

Între timp, începând cu anii 1970, programele experimentale din Bangladesh, Brazilia şi alte 
câteva ţări au extins acordarea de microcredite către grupuri mici de femei în vederea 
dezvoltării unor micro-afaceri.  

 

Aceste forme de microcreditare se bazau pe grupuri de creditare solidare, în care fiecare 
membru al grupului garantează rambursarea creditului pentru toţi ceilalţi membri. Aceste 
programe de “creditare a microîntreprinderilor” au fost cu precădere orientate către 
dezvoltarea de activităţi generatoare de venituri (în unele cazuri au fost însoţite de scheme 
de economisire) şi se adresau persoanelor foarte sărace (adesea, se adresau femeilor). 

 

Putem concluziona astfel că microcreditarea devine o activitate cunoscută la nivel 
internaţional începând cu anii 1980, datorită unor iniţiative existente în Brazilia, Bangladesh 
şi alte ţări în curs de dezvoltare. 
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Anterior acestor experienţe, activitatea de microcreditare era acordată într-o manieră 
nespecializată, principalele diferenţe care s-au produs în această perioadă se referă la 
importanţa acordată rambursării, stabilirea unui nivel al ratei dobânzii, costul de acordare a 
creditului, specializarea microcreditării către un grup ţintă reprezentat de persoane excluse 
social şi financiar.  

 

1.7.3. ROLUL MICROCREDITULUI ÎN COMBATEREA ȘI SUSȚINEREA  ANTREPRENORIATULUI  

 

„Microfinanţarea se bazează pe legături sociale şi le întăreşte...Microfinanţarea este o 
finanţare de proximitate, o proximitate geografică, pentru că persoanele se cunosc şi se 
sprijină reciproc, dar este vorba şi de o proximitate culturală. Microfinanţarea trebuie să se 
adapteze mereu la nevoi, de aceea ea inovează în permanenţă” 

Michel Lelart (membru al Rețelei de Antreprenoriat a Agenției Universitare a Francofoniei) 

 

Microcreditul reprezintă un credit de mici dimensiuni, care în mod tradiţional se adresează 
persoanelor cu venituri scăzute, care nu au acces la piaţa bancară tradiţională. Acest mic 
împrumut le permite persoanelor respective să dezvolte activităţi antreprenoriale 
generatoare de venituri, contribuind totodată la ameliorarea vieţii acestora şi a familiilor lor. 

 

De foarte multe ori, aceste credite de mici dimensiuni sunt folosite de către beneficiari 
pentru achiziţionarea unor materii prime sau instrumente/utilaje necesare realizării unei 
activităţi de mici dimensiuni. De foarte multe ori, beneficiarii de microcredite desfăşoară în 
momentul contractării o mică activitate aducătoare de venituri, care să îi permită să îşi 
asigure costurile minime de existenţe: lustruieşte pantofi, vinde produse în piaţă,  

 

În foarte multe ţări aflate în curs de dezvoltare, antreprenoriatul reprezintă una dintre 
principalele forme de ocupare. Accesul la un microcredit poate reprezenta pentru foarte 
multe persoane care trăiesc în sărăcie ocazia de a face pasul de la o economie la negru 
înspre o economie de piaţă, prin dezvoltarea unor activităţi generatoare de venit iar ulterior 
a unor microîntreprinderi. În cele mai multe situaţii, microcredul tradiţional este însoţit de o 
serie de servicii şi resurse suport pentru beneficiari (training, consultanţă, networking, etc). 
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La nivel internaţional, microcreditul a îmbrăcat diferite forme şi modele; experienţa 
cotidiană arată că există o bună rată de rambursare a acestor credite de către persoanele 
sărace, uneori rata este mai ridicată decât în cazul clienţilor bancari tradiţionali. Rata de 
rambursare este ridicată mai ales în cazul în care creditarea se realizează în grup, deoarece 
funcţionează presiunea grupului (în cazul în care beneficiarul nu reuşeşte să ramburseze 
creditul, ceilalţi membrii ai grupului trebuie să îl susţină pentru a plăti creditul). 

 

Microcreditul este un bun instrument de combatere a sărăciei, acesta trebuie înţeles ca un 
instrument socio-economic important şi nu ca o activitate cu caracter filantropic. Chiar dacă 
microcreditele sunt de mici dimensiuni (de multe ori ele se încadrează între 50 şi 300 dolari), 
acestea pot să facă diferenţa între situaţia de sărăcie absolută şi iniţierea unor activităţi 
generatoare de venit, necesar pentru satisfacerea unor nevoi de îngrijire a familiei. 

 

Băncile şi alte instituţii financiare au exclus de-a lungul timpului un număr important de 
persoane, forţându-le pe acestea să se adreseze unei pieţe informale şi neconvenţionale, 
pentru satisfacerea nevoilor financiare.  

 

De-abia în ultimii ani se vorbeşte despre carcaterul pozitiv şi eficienţa microcreditării, atât 
din punct de vedere economic cât şi social. Aspectele pozitive ale acestor împrumuturi abia 
acum ajung să fie înţelese: 

 împrumuturile sunt de mici dimensiuni deoarece sunt necesare doar pentru o parte 
dintr-o activitate. Aceste credite de mici dimensiuni sunt contrastant diferite de 
creditele oferite de către bănci, care în general se orientează spre credite de mai mari 
dimensiuni; 

 împrumuturile se acordă de obicei pentru perioade foarte scurte de timp. Clienţii 
preferă să ramburseze împrumuturile rapid, pentru a evita angajamentul pe perioade 
mai mari de timp şi plata unor dobânzi mai mari. Totodată acest aspect reflectă o 
insecuritate a clienţilor cu privire la stabilitatea lor economică; 

 majoritatea creditelor nu sunt asigurate, existând în general o garanţie de mici 
dimensiuni care se solicită. Creditorii sunt în legătură directă cu clienţii, dezvoltând o 
relaţie directă. Având în vedere că serviciile sunt unele de proximitate, majoritatea 
clienţilor sunt cunoscuţi în comunitate, existând astfel o mai mare rată de succes a 
rambursărilor. 
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Microcreditatea recunoaşte capacitatea creatoare şi antreprenorială a persoanelor excluse 
social, încercând să răspundă nevoilor acestora de finanţare. Putem înţelege totodată 
microcreditarea ca un instrument de empowerment personal a persoanelor excluse social şi 
financiar.  

 

În general, beneficiarii serviciilor de microfinanţare sunt persoane care se găsesc în 
următoarele situaţii: 

 au venituri scăzute şi nu au acces la instituţii financiare formale, datorită incapacităţii 
de a îndeplini condiţiile acestora (documente de identificare, garanţii financiare, 
depozite minime, etc); 

 sunt implicate, în general, într-o activitate generatoare de venituri, adesea în cadrul 
unei mici întreprinderi familial sau în economia informală. 

 

Se poate face distincţia între două tipuri de clienţi: 

 clienţi localizaţi în zone rurale – adesea, aceştia sunt mici producători sau persoane 
care desfăşoară o mică activitate de prelucrare a produselor agricole sau practică o 
activitate comercială de mici dimensiuni; 

 clienţi localizaţi într-o zonă urbană – în acest caz, clientela este mult mai diversificată: 
mici comercianţi, prestatori de servicii, artizani, vânzători de pe stradă. 

 

Adesea, beneficiarii serviciilor de microcreditare sunt numiţi într-o manieră generală micro-
antreprenori, majoritatea dintre aceştia activând în economia informală. Principalele 
beneficii ale activităţii de microcreditare sunt: 

 creşterea veniturilor pentru clienţi; 

 crearea de întreprinderi viabile; 

 depăşirea unei situaţii de excluziune socială. 

 

Este important de avut în vedere faptul că veniturile generate dintr-o activitate economică 
vor permite acesteia nu numai să se dezvolte, dar asigură pentru iniţiatorul activităţii 
respective ieşirea dintr-o situaţie de criză familială, contribuind la: creşterea securităţii 
alimentare, creşterea gradului de educaţie al copiilor, creşterea nivelului de sănătate. 
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Atunci când se vorbeşte despre impactul activităţii de microfinanţare, sunt avute în vedere 
două tipuri principale: 

 impactul asupra veniturilor şi activităţilor productive pentru beneficiarii de 
microcreditare şi familiile lor; 

 impactul asupra vieţii clienţilor şi asupra familiilor acestora. 

 

Efectele complementare nu sunt neglijabile, acestea referindu-se la mai multe aspecte: 

 creşterea veniturilor, prin intensificarea, extinderea sau diverisficarea de activităţi 
economice; 

 ameliorarea capitalului uman (nutriţie, educaţie, sănătate); 

 creşterea capitalului social pentru clienţi. 

 

La începutul dezvoltării acestui domeniu financiar particular, microcreditul era instrumentul 
principal de intervenţie, activitatea de microcreditare adresându-se persoanelor sărace, 
excluse de la sistemul financiar. De-a lungul timpului, activitatea de microcreditare s-a 
dezvoltat prin extinderea gamei de servicii financiare oferite, precum şi prin extinderea 
categoriilor de persoane deservite. În felul acesta, s-a ajuns la dezvoltarea sectorului de 
microfinanţare, care cuprinde o gamă diversificată de servicii (credite, economii, asigurări, 
transferuri monetare), adresându-se unor categorii mai diversificate de persoane, care sunt 
excluse de la serviciile financiare clasice sau formale. 

 

Există trei categorii principale de actori care sunt întâlniţi pe piaţa serviciilor de 
microcreditare: 

 prima categorie se referă la actori de inspiraţie cooperativistă: acestea încearcă să 
dezvolte sau să susţină organizaţiilor populare. Totodată există situaţii în care micro-
antreprenorii sunt în acelaşi timp şi creditori şi debitori în sistem. Specificitatea 
acestui tip de sistem este de a construe instituţii de microcreditare, plecând de la 
membrii organizaţiei. Una dintre cele mai cunoscute forme în acest sens este 
reprezentată de către cooperativa de creditare; 

 a doua categorie se referă la dezvoltarea unei organizaţii neguvernamentale cu 
obiectivul de a realize o activitatea de intermediere financiară. Asistăm în acest caz la 
dezoltarea unor ONG-uri de microfinanţare, care are obiectivul de a procura fonduri 
(donaţii, împrumuturi), urmând ca ele să acorde credite pentru micro-întreprinzători. 
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Este foarte important de reţinut faptul că, în general, organizaţiile neguvernamentale 
nu au dreptul de a-şi forma fondul de creditare prin atragerea de economii de la 
populaţie. Unele dintre aceste organizaţii se transformă în timp în instituţii financiare, 
reglementate şi supervizate, astfel îmcât şi gama lor de servii se extinde în timp; 

 a treia categorie se referă la bănci existente pe piaţă, care se specializează în servicii 
de microfinanţare pentru micro-antreprenori. Există astfel bănci comerciale, care 
pentru a profita de o nişă de piaţă, şi-au dezvoltat o gamă de servicii în domeniul 
microfinanţării. 

 

Acordarea de servicii financiare unor persoane cu venituri reduse poate fi o activitate 
costisitoare din punct de vedere economic, mai ales pentru că adesea aceste microcredite 
sunt de mici dimensiuni. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care băncile 
tradiţionale nu sunt foarte interesate de acordarea de credite de mici dimensiuni. Un 
împrumut de 100 euro, de exemplu, necesită pentru tratarea lui acelaşi personal şi resurse 
ca un credit de 10.000 euro, ceea ce determină o creştere important a costurilor pe unitatea 
de tranzacţie. În microcreditare, agenţii de credit trebuie să aibă o relaţie direct cu clienţii, să 
facă vizite la domiciliul acestora, să le cunoască vecinii şi să dezvolte o relaţie constant cu 
clienţii (vizite de monitorizare), pentru a creşte şansele de rambursare a creditului. Astfel, 
costurile de gestiune a unui număr mare de credite de mici dimensiuni sunt importante, 
ceea ce obligă instituţiile de microfinanţare să aplice nişte rate ale dobânzilor mai ridicate 
decât cele care sunt specifice sectorului bancar. Experienţa arată totuşi că acolo unde exsită 
pieţe de microfinanţare bine dezvoltate, există o tendinţă de scădere a costurilor, datorită 
profesionalizării serviciilor şi concurenţei. 

 

1.7.4. SITUAȚIA  MICROCREDITĂRII  ÎN EUROPA  

 

„În pofida recentei incetiniri şi contarar curentului dominant existent în sectorul financiar, sectorul 
microfinanţării conutinuă să crească. Sectorul continuă se se diversifice, tot mai mulţi creditori 
folosesc microcreditul ca un mijloc de promovare a microîntreprinderilor, de creare de locuri de 
muncă, precum şi de promovare a incluziunii sociale şi financiare. O tendinţă nouă care apare în 
cadrul cercetării efectuate se referă la introducerea microcreditului personal pe piaţa de 
microfinanţare, ca un împrumut acordat persoanelor excluse de la sistemul financiar tradiţional cu 
scopul de a-şi acoperi necesităţile de bază, precum rate, situaţii de urgenţă, nevoi educaţionale, etc” 

Overview of the Microcredit Sector in the European Union, 
 EMN Working Paper n.6, autori Bárbara Jayo, Anabel González, Casey Conzett, iunie 2010. 
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De-a lungul timpului, microcreditarea s-a dezvoltat gradual în Europa, consolidându-se ca un 
instrument de politică socială, pentru promovarea antreprenoriatului, pentru susţinerea 
microîntreprinderilor şi lupta împotriva excluziunii sociale şi financiare. 

 

În această secţiune sunt prezentate principalele date publicate39 în urma analizării sectorului 
de microfinanţare în Europa, perioada 2008-2009.  

 

Deşi se constată faptul că în anul 2009 a avut loc o scădere a numărului total de microcredite 
acordate, se observă totuşi că valoarea totală a acestora a crescut cu 3%. Descreşterea 
numărului de credite acordate este un efect al crizei economice şi financiare din Europa. În 
acest context, instituţiile de microfinanţare au acordat prioritate aplicanţiilor care prezentau 
o cerere de finanţare mai calitativă şi cu un grad de risc mai scăzut. 

 

În ceea ce priveşte prezentarea unei situaţii succinte privind sectorul microfinanţării din 
Europa, avem următoarele date principale: 

 în Europa de Vest, principalii actori sunt reprezentaţi de către asociaţii 
neguvernamentale. În Europa de Est, unde instituţiile de microfinanţare pot accepta 
depozite, ele sunt organizaţii pro profit, mai ales în Bulgaria şi România (cooperative, 
instituţii financiare nebancare); 

 mai mult de 73% din instituţiile de microfinanţare din Europa de Est au fost create în 
perioada 1980-1999, în timp ce în Europa de Vest, doar 25% dintre aceste instituţii au 
fost create în aceaşi perioadă; 

 mulţi dintre actorii implicaţi în microfinanţare sunt cosntituiţi la nivel local şi oferă 
mai puţin de 50 de împrumuturi pe an (doar 13% dintre aceştia ofereau mai mult de 
400 microcredite pe an, la nivelul anului 2009). Aceştia sunt cel mai adesea întâlniţi în 
ţări din Vestul Europei; 

 în Europa, 60% dintre organizaţiile de microfinaţare existente nu au ca obiectiv final 
realizarea de profit; 

 24% dintre structurile de microfinanţare desfăşoară în mod exclusiv o activitate de 
microcreditare. Există organizaţii care oferă şi alte tipuri de servicii complementare, 

                                                                 
39

 Overview of the Microcredit Sector in the European Union, EMN Working Paper n.6, autori Bárbara Jayo, 
Anabel González, Casey Conzett, iunie 2010). Studiu realizat în perioada 2008-2009. 
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precum: traininguri de antreprenoriat, incubatoarea de afaceri, programe de 
educaţie financiară; 

 mărimea creditelor variază foarte mult, de la 200 euro la 37.000 euro. Mărimea 
variază în funcţie de cine este beneficiarul creditului, dacă este persoană fizică sau 
este o întreprindere. Se constată totodată că în Estul Europei dimensiunea 
microcreditelor este mai mare decât în Europa de Vest, acest lucru datorându-se 
faptului că în Europa de Est instituţiile de microfinanţare sunt mai mult orientate spre 
acordarea de credite pentru microîntreprinderi şi nu pentru persoane; 

 59% dintre agenţiile de creditare nu cer garanţii pentru creditare, respectând 
principiile microcreditării; 

 rata medie a dobânzii aplicate este de 9%. 

 

Principale tipuri de actori implicaţi în microcreditare la nivel european: 

Există o varietate mare a tipurilor de instituţii implicate în microcreditare în Uniunea 
Europeană. Acestea pot fi organizaţii neguvernamentale, fundaţii, organisme 
guvernamentale, bănci de economii, bănci, uniuni de credit, cooperative, instituţii de 
dezvoltare financiară comunitară şi instituţii financiare nebancare.  

 

Această mare diversitate este legată de sistemul juridic din fiecare ţară. În Spania, Germania 
şi Finlanda activitatea de creditare este permisă doar agenţiilor bancare sau agenţiilor 
guvernamentale. În Marea Britanie, organizaţiile neguvernamentale care oferă creditare au 
un statut special, fiind numite „instituţii de dezvoltare financiară comunitară”. Există un 
număr important de bănci care au intrat în sectorul microcreditării, precum MicroBank – La 
Caixa din Spania.  

 

Organizaţiile neguvernamentale reprezintă totuşi cel mai obişnuit actor în domeniul 
microcreditării. Al doilea actor important este reprezentat de către asociaţii de 
microfinanţare şi instituţii religioase care oferă microcreditare, acestea fiind cel mai des 
întâlnite în Italia. 

 

Dimensiunea creditelor acordate la nivel european: 

După cum precizam într-un capitol precedent, definiţia standard a micocreditului în Europa 
se referă la credite cu o valoare cuprinsă până la 25.000 euro. Cu toate acestea, se constată 
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că mărimea creditelor variază foarte mult, de la 200 euro la 37.000 euro. Credite peste 
25000 de euro sunt oferite de către o singură instituţie financiară în Belgia, două instituţii în 
Ungaria şi o instituţie în Marea Britanie, toate susţinând activităţi de creare de locuri de 
muncă şi promovare a microîntreprinderilor. Media împrumuturilor acordate este de 9 641 
euro, mai puţin cu 1300 de euro faţă de cercetarea anterioară. 

 

Mărimea variază în funcţie de cine este beneficiarul creditului, dacă este persoană fizică sau 
este o întreprindere. Se constată totodată că în Estul Europei dimensiunea microcreditelor 
este mai mare decât în Europa de Vest, acest lucru datorându-se faptului că în Europa de Est 
instituţiile de microfinanţare sunt mai mult orientate spre acordarea de credite pentru 
microîntreprinderi şi nu pentru persoane. 

 

Principalii beneficiari ai microcreditării la nivel european: 

 „clienţii nebancabili” reprezintă 66% dintre clienţii din Europa, cel mai mare număr al 
acestora înregistrându-se în Belgia şi Italia; 

 în termeni de obiective propuse, 47% dintre instituţiile de microcreditare vizează 
persoane excluse de la serviciile de finanţare tradiţională; 44% vizează în special 
femei; 41% vizează imigranţi şi minorităţi etnice; 32% se adresează populaţiei 
localizate în mediul rural (această activitate este în creştere în ultima perioadă). 
Tinerii şi persoanele cu dizabilităţi reprezintă grupurile cu cel mai scăzut interes 
pentru instituţiile de microcreditare. Cu toate aceste obiective fixate, realitatea din 
teren este altă, obiectivele atinse fiind cu mult sub cele propuse.  

 

Perioada de rambursare: 

Perioada de rambursare a creditului variază între 6 luni (cel mai scăzut termen) şi 8 ani (cel 
mai ridicat termen). Perioada medie de rambursare este de 3 ani, urmată de 5 şi 4 ani. 

 

Tipurile de întreprinderi susţinute prin activitatea de microfinanţare: 

În cadrul studiului realizat, participanţii au avut posibilitatea să ofere mai multe răspunsuri la 
această întrebare, rezultând următoarea situaţie: 

 78% dintre respondenţi dezvoltă servicii de finanţare a activităţilor de start-up a unei 
întreprinderi; 
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 62% dintre respondenţi dezvoltă servicii de finanţare a unor întreprinderi care există 
deja; 

 doar 32% dintre respondenţi au servicii de finanţare pentru perioada anterioară 
start-up-ului (exemplu: studii de fezabilitate). 

 

În ceea ce priveşte mărimea întreprinderilor susţinute, avem următoarea situaţie: 

 55% dintre organizaţii susţin întreprinderi cu 5 angajaţi sau mai puţin; 

 32% dintre organizaţii susţin întreprinderi cu un număr de angajaţi cuprins între 5 şi 9 
persoane; 

 24% dintre respondenţi lucrează cu întreprinderi care provin din sectorul informal 
(procent care a scăzut faţă de anul 2008, când procentul era de 32%) 

 

Faţă de rezultatele prezentate în anul 2008, se constată o creştere a numărului de 
întreprinderi susţinute, care au un număr de angajaţi cuprins între 5 şi 9 persoane, ceea ce 
arată  o concentrare a activităţilor de microcreditare către economia formală, în detrimentiul 
economiei informale. 

 

Rata dobânzii aplicate: 

Rata medie a dobânzii aplicate este de 9%, cea mai ridicată rată a dobânzii se întâlneşte în 
Marea Britanie (22,2%), iar rata cea mai scăzută este de 2%, în Finalanda. Ca punct de 
referinţă, la momentul realizării cercetării, media ratei Euribor în 2009 a fost de 5%.  

 

Conform rezultatelor studiului, reiese faptul că există o legătură puternică între rata ridicată 
a dobânzii, misiunea actorilor şi cadrul legal de funcţionare. În ţări din Estul şi Centrul 
Europei (România, Bulgaria şi Polonia), unde există un număr ridicat de instituţii de 
microcreditare constituite ca organizaţii cu scop patrimonial, iar finanţarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii reprezintă un mod de asigurare a sustenabilităţii activităţii de microcreditare, 
dobânzile tind să fie mai ridicate pentru a acoperi riscurile şi costurile financiare şi de 
operare. 

 

În ţările din Estul Europei (Bulgaria, Croaţia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polania şi 
România), numărul total al împrumuturilor acordate a fost de 18.293, în valoare totală de 
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307 milioane de euro; în timp ce în ţările din Vestul Europei (Belgia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Irlanda, Olnada, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia şi Marea Britanie) 
numărul total al creditelor acordate este de 51.207, în valoare totală de 477 milioane de 
euro.  

 

Ţările din Estul Europei acordă 26% din numărul total de împrumuturi şi 40% din valoarea 
totală a împrumuturilor acordate. Instituţiile care distribuie cel mai mare număr de 
împrumuturi se găsesc în Franţa, Germania, Spania. În anul 2009, număr de clienţi activi în 
Uniunea Europeană era de 135.815. 

 

Mărimea medie a împrumuturilor a scăzut de la 11.002 euro în 2007 la 9641 euro în 2009. Se 
constată faptul că în ţările din Estul Europei mărimea împrumuturilor este mai mare decât în 
Vestul Europei. În Estul Europei creditorii sunt concentraţi pe sprijinirea 
microîntreprinderilor şi promovarea întreprindeerilor mici şi mijlocii; în timp ce în ţările din 
Vestul Europei creditorii sunt mai mult focusaţi pe promovarea incluziunii sociale şi fiscale, 
de unde şi o medie mai scăzută a valorii împrumuturilor acordate. 

 

Cea mai ridicată rată de scădere a microcreditării, în perioada 2008-2009, a fost întâlnită în 
România (-70% în numărul total de credite şi -71% în milioane de euro) şi Bulgaria (-57% în 
numărul total de credite şi -60% în milioane de euro). Pe de altă parte, în Germania şi Franţa, 
deşi a existat o importantă scădere, rata de credite rambursate s-a păstrat ca fiind una 
pozitivă. 

 

Garanţiile aplicate de către instituţiile de microfinanţare la nivel european : 

În cazul microcreditării, riscul poate fi diminuat prin folosirea mai multor practici: cererea de 
garanţiii, giranţi, fonduri de garantare, presiune de grup, etc. În ţările din Estul Europei 
(Ungaria, Bulgaria, Letonia şi România ) unde asigurarea costurilor operaţioanle reprezintă o 
mare provocare, cele mai multe organizaţii de microcreditare îşi asigură împrumuturile prin 
cererea de garanţii.  

 

Pentru clienţii serviciilor de microcreditare, cererea de garanţii poate reprezenta un mare 
impediment, uneori acest aspect îi exclud de la accesarea serviciilor de microcreditare. Acest 
aspect este deosebit de important atunci când vorbim despre femei şi imigranţi, care doresc 
să apeleze la serviciile de microcrediare şi care nu pot prezenta garanţii.  



 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013, Axa prioritară 6:  Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenţie 6.1:  Dezvoltarea economiei sociale  
Titlul proiectului: Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi. Beneficiar: Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” 

 

90 

 

 

Luând în considerare importanţa acestor grupuri pentru structurile de microcreditare (fiind 
unele dintre grupurile ţintă principale ale acestei activităţi), nu este surprinzător faptul că 
59% dintre participanţii la cercetare au răspuns că efectuează credite nesecurizate, cu 
obiectivul de a oferi servicii financiare celor care nu acces la credit datorită nivelului scăzut 
de venituri. Aceste instituţii de microcreditare oferă microcredite respectând unul dintre 
caracteristicile principale ale microcreditării, lipsa de obligativitate de a avea garanţii.  

 

Principalele modalităţi de garantare folosite de către instituţiile de microcreditare sunt: 

 52% dintre respondenţi au declarat că folosesc programe bancare naţionale sau 
europene pentru garantarea microcreditelor; 

 49% şi respectiv 41% dintre respondenţi au cerut garanţii sau giranţi din partea 
prietenilor sau familiei, care acceptă responsabilitatea legală de rambursare a 
creditului în cazul unui eşec din partea beneficiarului de credit. 

 asigurarea creditului prin presiunea grupului este mai puţin folosită în Europa. Acest 
lucru este datorat în special caracterului preponderent individual pe care îl prezintă 
microcreditarea în Europa, spre deosebire de alte părţi ale lumii; 

 contribuţia personală la dezvoltarea unor fonduri de economii este cea mai puţin 
folosită metodă de garantare a creditului. 

 

 

1.7.5. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE MICROCREDITĂRII ÎN ROMÂNIA  

 

Instituţiile de microfinanţare40 sunt recunoscute în România ca parte a sectorului financiar. 
Sistemul legal existent41 este în mare parte unul liberal, nu există limitări în ceea ce priveşte 
extinderea geografică a actorilor, investiţiile străine, nu există plafoane privind dobânda 
cerută. Toate instituţiile de microfinanţare trebuie să se înregistreze ca instituţii financiare 
non-bancare. Similar bancilor, ele se supun însă normelor Bancii Nationale în materie de 
autorizare, raportare si control. 

                                                                 
40

 Sources used: Eurom Consultancy and studies- Benchmarking Romanian MF Sector 2008-2009; www.eurom-
consultany.ro. Author: Maria Doiciu, Eurom Consultancy and Studies. 
41

 Instituţiile financiare non-bancare sunt reglementate pe baza Legii 93/2009. 

http://www.eurom-consultany.ro/
http://www.eurom-consultany.ro/
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Principalele date privind domeniul microcreditării în România: 

 numărul de clienţi activi (decembrie 2009): 15.163 persoane; 

 numărul de credite acordate (2009): 3493; 

 valoarea creditelor acordate îm 2009: 20.3 milioane de euro (fără includerea 
UNCAR); 

 

In studiul Eurom sunt mentionate trei tipuri de microcreditori: cei cu orientare sociala, cei cu 
o orientare comerciala si sociala si cei numai cu orientare comerciala. 

 

Altă împărţire a microcreditorilor se face în funcţie de vechimea lor. Prima categorie este cea 
a microcreditorilor maturi, eficienţi care se pot sustine operaţional şi funcţional A doua 
categorie este cea a microcreditorilor noi, care au nevoie de asistenţă tehnică şi pregătire 
pentru a se integra în acest sector. 

Marii microcreditori sunt cei care au un portofoliu brut de minim 5 milioane de euro. Cei 
care au fonduri între 1 milion de euro şi 5 milioane de euro sunt microcreditorii medii, iar cei 
mici au un portofoliu de sub 1 milion de euro. 

 

7 dintre actorii din Români cuprinşi în cercetare sunt actori maturi, care au o experienţă mai 
mare de 10 ani în desfăşurarea acestei activităţi: Patria Credit, Express Finance, Good bee 
Romania, Opportunity Microcredit Romania, FAER, ROMCOM şi LAM. Totodată sunt 
identificaţi doi actori cu mai puţin de 5 ani de activitate operaţională42: Aurora Credit şi Fair 
Credit House (aceştia sunt concentraţi îndeosebi asupra clienţilor urbani şi din zone 
periurbane). 

 

Cei mai mulţi dintre microcreditori sunt focusaţi pe zona rurală, datorita prezentei mai 
scazute a băncilor în aceste zone. In general, creditele sunt acordate pentru servicii agricole, 
mic comerţ, brutării, spălătorii auto şi agroturism.  

 

                                                                 
42

 Aceste date sunt valabile la nivelul anului 2008-2009, când a fost realizată cerectarea. 
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Tipurile de organizaţii care pot solicita microcredite sunt microfirmele, persoanele fizice 
autorizate, asociaţiile familiale, microfermierii, precum şi întreprinzătorii individuali sau 
asociaţi in diferite forme, fără personalitate juridica. Pot solicita microcredite si persoanele 
fizice cu profesii liberale (architecţi, auditori, avocaţi, experţii contabili, farmacişti, medici, 
notarii publici, executori). 

 

 

1.7.6. INSTITUȚII DE  MICROCREDITARE DIN ROMÂNIA  

 

1. Express Finance Institute: http://www.express-finance.ro 

 

Express Finance - Instituţie Financiară Nebancară S.A. este o societate pe acţiuni cu capital 
integral străin, al cărei acţionar majoritar este CHF International. CHF International este o 
organizaţie non-profit din SUA, care abordează diferite programe prin soluţii sociale, de 
mediu sau economice adecvate, în scopul asigurării sustenabilităţii dezvoltării ulterioare a 
comunităţilor într-un ritm constant. Express Finance are deschise 14 birouri operaţionale, 
după cum urmează: 

 Vest: Timişoara, Arad, Oradea, Resita; 

 Centru: Deva, Alba Iulia, Sibiu; 

 Sud-Vest: Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea; 

 Sud: Slobozia, Alexandria. 

 

Principalele sectoare de activitate pentru care sunt acordate microcredite de către Express 
Finance sunt: 

 Agricultură 

 Comerţ 

 Creşterea animalelor 

 Producţie 

 Servicii 

http://www.express-finance.ro/
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Creditele sunt acordate în condiţiile pieţei, in functie de istoricul de creditare cu Express 
Finance, capacitatea de plata, studiul de fezabilitate a afacerii, iar valoarea lor poate creste 
progresiv pană la 30.000 USD. Creditele se acordă pe o perioadă de 3-36 de luni. Creditele 
tipice se ridică la 7.000 USD şi sunt rambursate în 14 luni. Creditele pot fi acordate pentru a 
acoperi până 100% din investiţia planificată. 

 

Cerinţe minime pentru un credit: 

 solicitantul trebuie să activeze continuu de minim 12 luni pentru firmele cu activitate 
de producţie, sau de 6 luni pentru celelalte domenii de activitate 

 copie a documentelor constitutive al societăţii 

 

2. Opportunity Microcredit România: www.opportunity.ro  

 

Opportunity Microcredit România îşi propune să fie un partener pentru antreprenorii mici şi 
micro din regiunea Transilvaniei; un partener pe care ei pot conta, dacă sunt la începutul 
afacerii lor, dacă afacerea lor este în deplină dezvoltare sau la maturitate. Grupurile ţintă 
sunt antreprenorii care nu au acces la serviciile băncilor comerciale, fie pentru că sunt la 
începutul afacerii lor, nu au garanţii suficiente, sau afacerile lor sunt de dimensiuni reduse. 

 

Opportunity Microcredit România a fost înființat pentru sprijinirea întreprinzătorilor care își 
încep afacerea, sau care doresc să dezvolte pe cea existentă şi astfel, există pentru 
stimularea economiei românești; obiectivul Opportunity este de a crea locuri de muncă, de a 
îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale antreprenorilor care provin din medii dezavantajoase şi a 
familiilor lor, sprijinirea egalităţii de şanse în cadrul societăților şi respingerea discriminării 

 

Principalele informaţii legate de activitatea dezvoltată de către Opportunity Microcredit 
România se referă la: 

 14.000 credite acordate; 

 190.500.000 RON volumul creditelor acordate; 

 17.500 locuri de muncă susținute. 

 

http://www.opportunity.ro/
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Beneficiarii de microcredite pot folosi banii pentru achiziționarea de utilaje, echipamente, 
soluții IT sau software, precum și pentru investirea în modernizarea spațiilor existente, 
închiriate sau modernizarea infrastructurii. Totodată, microcreditele pot fi folosite pentru 
extinderea operațiunilor, pentru achiziţionarea de capital de lucru sau a unor servicii. 
Produsele de microcreditare ajung la suma maximă de 50.000 RON, cu o scadenţă maximă 
de 18 luni pentru creditele de capital de lucru și 60 de luni pentru creditele de investiţii. 

 

ROMCOM: www.romcom.ro  

 

ROMCOM este o organizaţie româno-elveţiană cu 20 de ani de experienţă în furnizarea de 
soluţii de dezvoltare pentru întreprinderi mici şi mijlocii prin servicii de finanţare, 
consultanţă şi instruire în domeniul afacerilor. Programul ROMCOM a demarat în Oradea în 
anul 1991, la iniţiativa organizaţiei Christliche Ostmission din Worb Elveţia. În prezent, 
ROMCOM are birouri în Oradea, Timişoara, Zalău, Suceava şi Galaţi. 

 

În perioada 1992-2009, ROMCOM a finanţat peste 1.100 proiecte de afaceri, în valoare 
totală de peste 18 milioane CHF, prin care s-au creat şi susţinut peste 6.000 de locuri de 
muncă. Creditele ROMCOM sunt acordate prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN 
ROMCOM SA, din fonduri alocate de Christliche Ostmission, Agenţia Elveţiană pentru 
Cooperare şi Dezvoltare, HOPE International, COOPEST SA şi Oikocredit. 

 

ROMCOM INVEST este divizia de servicii de consultanţă din cadrul ROMCOM, specializată în 
consultanţă de afaceri, atragerea de finanţări nerambursabile şi intermediere de credite 
bancare. ROMCOM INVEST are un portofoliu de peste 150 clienţi români şi străini. În 
perioada 2005-2009, a reuşit să obţină finanţare şi să implementeze peste 250 de proiecte 
de finanţare nerambursabilă. 

 

ROMCOM TRAINING furnizează servicii de instruire în domeniul afacerilor în parteneriat cu 
Universitatea Emanuel din Oradea. Pe lângă seminariile deschise propuse oamenilor de 
afaceri, trainerii ROMCOM TRAINING oferă şi soluţii particularizate de instruire în cadrul 
seminariilor interne. 

Prin programul ROMCOM de susţinere a investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii, 
ROMCOM îşi propune susţinerea investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de 

http://www.romcom.ro/
http://www.romcom.ro/finantare/programul-romcom-de-sus-inere-investi-iilor-ntreprinderilor-mici-i-mijlocii
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activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din aceste sectoare şi înfiinţarea de noi locuri 
de muncă. 

 

Beneficiari ai acestui serviciu de microcreditare pot fi: întreprinzători (PFA, AF, SRL, SCS, SA) 
din judeţele Bihor, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Timiş, Suceava şi Galaţi, inclusiv 
afaceri start-up. 

 

Destinaţia creditului: achiziţionarea de maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand; 
modernizarea şi extinderea capacităţilor de producţie; investiţii în construcţia sau extinderea 
clădirilor şi a halelor de producţie. 

 

Valoarea creditului: până la 100.000 RON, cu o perioadă de rambursare până la 60 luni, în 
rate lunare. Se solicit garanţii sub formă de ipotecă. 

 

Societatea de Finanţare Rurală FAER IFN SA: www.faer.ro 

 

În anul 2005 odata cu apariţia Legii 240/2005 "Legea Microfinanţării" activitatea de creditare 
a fundaţiei FAER s-a reorganizat prin crearea unei instituţii de Microfinanţare, organizată sub 
forma unei societăţi pe acţiuni S.A., în care fundaţia FAER devine acţionar majoritar. 
Societatea de Microfinanţare Rurală FAER S.A. apare ca entitate juridică înscrisă la Registrul 
Comerţului sub Nr.J26/2160/2005, cu un capital social în valoare de 300.000 EURO. 
Contractele de credit active au fost cesionate de la Fundaţia FAER la Societatea de 
Microfinanţare Rurală FAER IFN S.A. la data de 01.03.2006 

 

Scopul principal al activităţii de creditare este încurajarea economiei private şi îmbunătăţirea 
situaţiei economice şi sociale, realizarea şi păstrarea de locuri de muncă în zona rurală. 
Principalele tipuri de credite care sunt acordate sunt: 

 

FAER Agro Invest - Credite pentru activităţi agricole: 

 1.a. FAER Agro Invest - gospodărie ţărănească; 

 1.b. FAER Agro Invest - fermă agro-zootehnică SRL 

http://www.faer.ro/
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FAER Profit Invest: 

 II.a. FAER Profit Invest - Mica Industrie; 

 II.b. FAER Profit Invest – Comercial. 

FAER Servicii Invest- servicii şi agroturism 

FAER Start-up Business- societăţi cu durata de înfiinţare de minim 6 luni 

FAER - Producţie- agricultură, producţie industrială, servicii 

 

Condiţiile generale de creditare se referă la: 

 zona geografică deservită: solicitantul trebuie să fie localizat într-unul dintre 
următoarele judeţe: Mureş, Bistriţa Năsăud, Suceava; 

 vârsta maximă a solicitantului: 60 de ani 

 aportul propriu al solicitantului: minim 50% din valoarea solicitată ( bani şi/sau în 
natură) 

 pentru persoanele juridice: capital românesc integral privat 

 garanţii reale şi suficiente 

 documentaţie completă. 
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2. STUDII DE CAZ 

 

Prezentăm în această secțiune o serie de studii de caz, exemple de antreprenoriat social de 
succes, din diferite țări: Irlanda, Republica Cehă, Ungaria și Bangladesh. 

 

2.1. CENTRUL SEAMUS ENNIS 

 

La prima întâlnire a grupului care formează parteneriatul nostru, care a avut loc la Bucureşti, 
am avut nişte discuţii cu reprezentanţi ai comunităţii de romi, iar una dintre temele abordate 
a fost muzica tradiţională romă. Cum şi eu m-am ocupat de înregistrări de muzică 
tradiţională, clasică şi populară irlandeză, m-am gândit că ar fi interesant să găsesc o 
întreprindere socială în Irlanda care să se ocupe de muzica tradiţională a acestei ţări. De 
asemenea, una dintre cerinţe era să găsesc un studiu de caz în mediul rural, aşa că am 
început să caut un caz care să sintetizeze ambele cerinţe. Acest lucru m-a dus spre Centrul 
Seamus Ennis, situat în zona rurală din nordul provinciei Dublin. Centrul Seamus Ennis este 
un proiect cultural unic, care susţine limba, muzica şi artele tradiţionale.  

 

Seamus Ennis a fost un muzician şi arhivist  care a înregistrat un volum mare de muzică şi 
muzicieni tradiţionali şi diferite genuri ale tradiţiei muzicale irlandeze şi şi-a petrecut 
majoritatea vieţii în Naul, un sat micuţ din nordul Dublinului. A murit în 1982, iar centrul este 
ideea unei persoane pe nume Sean MacPhilibin. Acesta este organizatorul Festivalului 
Seamus Ennis, care are loc anual de 15 ani şi tot el a fost şi organizatorul principal al Şcolii 
Seamus Ennis, care oferă cursuri de muzică şi instrumente tradiţionale, precum şi de limbă 
irlandeză. La mijlocul anilor 1990, MacPhilibin a identificat oportunitatea de a crea un centru 
care să funcţioneze ca un incubator pentru o astfel de activitate culturală. 

 

Statuia lui Seamus Ennis din faţa centrului Seamus Ennis 
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În anii 1990, MacPhilibin s-a adresat Consiliului Provinciei Fingal pentru a prelua două căsuţe 
din centrul oraşului care erau neglijate şi în stare proastă pentru a le restaura şi a le 
transforma într-un centru de artă. Susţinut de două oficialităţi din cadrul Consiliului, Şeful 
Departamentului de Proprietăţi şi Dezvoltare Economică şi Şeful Departamentului de Arte, 
Consiliul a fost de acord să iniţieze proiectul. Cele două căsuţe au fost cumpărate şi 
restaurate folosind metode tradiţionale de construcţie, inclusiv acoperiş de paie original. O 
clădire din prefabricate a fost situată în spatele clădirii având rolul unui hol mai mare. 
Centrul a fost dedicat memoriei lui Seamus Ennis şi are două obiective principale: să 
funcţioneze ca centru de cultură, limbă şi arte tradiţionale, dar şi ca un spaţiu local de 
întâlnire pentru oamenii din Naul şi din împrejurimi.   

 

Centrul a fost deschis în 2001 şi oferă săli de şedinţe grupurilor din comunitatea locală. De 
asemenea, cuprinde şi o cafenea, oferă spaţiu Şcolii Seamus Ennis şi Festivalului Seamus 
Ennis, şi tot aici se desfăşoară evenimente muzicale, în principal seri de muzică tradiţională, 
dar sunt încurajate şi alte genuri. În prezent, centrul are un manager şi un personal format 
din şase persoane. Deşi primeşte fonduri substanţiale din partea Consiliului de Artă şi a 
autorităţilor locale, centrul îşi câştigă 40% din cifra de afaceri din comerţ. Detalii complete 
despre concertele şi activităţile sale sunt disponibile pe pagina lor de web: 

http://www.seamusenniscentre.com/ 

 

Centrul Seamus Ennis poate fi un model util pentru un incubator de muzică şi cultură romă 
care să prezinte tradiţia muzicală romă şi să funcţioneze ca un loc de întâlnire pentru cei care 
pot contribui la o mai bună cunoaștere și promovare a istoriei culturii rome.  

 

 

2.2. TRANSPORT RURAL ÎN NORDUL PROVINC IEI FINGAL  

 

North Fingal Rural Transport este o întreprindere socială care oferă servicii flexibile de 
transport în zona rurală din nordul provinciei Fingal din Irlanda şi a fost parţial finanţată în 
cadrul Iniţiativei de Transport Rural (ITR). Serviciul oferă transport celor care trăiesc în sate 
precum Ballyboughal, Naul, Oldtown, Garristown şi Balscadden şi celor din oraşe mai mari 
precum Balbriggan, Swords şi Ashbourne. Pe lângă transport, această întreprindere mai 
oferă oportunităţi de acces la servicii şi facilităţi disponibile comunităţilor mai mari. Oferă 
celor izolaţi, bătrânilor sau persoanelor cu dizabilităţi din comunitate o legătură socială. 

http://www.seamusenniscentre.com/
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Iniţiativa este gestionată de un Consiliu de management voluntar format din locuitor ai 
zonelor menţionate mai sus. Filosofia şi etosul situate la baza serviciului sunt construite în 
jurul conceptului de dezvoltare comunitară şi vizează siguranţa că toţi membrii comunităţii 
au acces adecvat la servicii care contribuie la o bună calitate a vieţii.     

 

Proiectul a fost iniţiat la sfârşitul anilor 1990 când mai mulţi locuitori din zonă, cu susţinerea 
reprezentanţilor publici, au făcut eforturi pentru a-i cere companiei de transport Dublin Bus 
să-şi dezvolte serviciile înspre această zonă, care dădea semne de creştere rapidă a 
populaţiei. Dublin Bus nu a putut justifica o creştere a ofertei de servicii publice, ceea ce a 
impulsionat crearea unui alt furnizor de transport local independent. În 2002 a fost lansată 
Iniţiativa de Transport Rural, iar proiectul a fost gestionat de POBAL – un intermediar care 
acţionează în numele Guvernului pentru a susţine comunităţile şi agenţiile locale în vederea 
incluziunii sociale, reconcilierii şi egalităţii. Deoarece era unul din proiectele de succes 
finanţate de iniţiativă, North Fingal Rural Transport a obţinut permisiunea de a-şi cumpăra şi 
folosi propriile autobuze. În prima fază, a fost stabilit un grup de lucru sub egida organizaţiei 
Co-operation Fingal (Cooperare Fingal), o organizaţie de dezvoltare locală care acoperă 
nordul Dublinului. Acest grup de lucru a elaborat un raport cu privire la nevoia locală din 
partea firmei de consultanţă Fitzpatrick şi Asociaţii, care a fost baza cererii către ITR. North 
Fingal Rural Transport a fost aprobat pentru finanţare ITR în 2002. A recrutat un manager, ce 
a fost format la locul de muncă, deoarece nu ştiau ce fel de experienţă anterioară era 
necesară. Noul manager a început să lucreze în 31 decembrie 2002 şi la începutul lui 2003 au 
sosit primele două autobuze. Totuşi, datorită unui embargo temporar în sectorul public în 
ceea ce priveşte recrutarea, nu a putut fi angajat nici un fel de personal până în vara lui 
2003, iar autobuzele nu au devenit operaţionale până în iulie 2003.  

 

North Fingal Rural Transport are în prezent două autobuze, un manager şi şase persoane 
angajate. Fiecare autobuz are spaţiu pentru trei scaune cu rotile sau cincisprezece pasageri 
care pot călători în condiţii optime. Compania are un serviciu de navetă spre Swords, 
principalul oraş din zonă, de cinci ori pe zi, servind şcolari şi navetişti. Din Swords, navetiştii 
pot accesa serviciile de autobuze pe liniile principale. De asemenea, oferă servicii 
persoanelor cu dizabilităţi care au locuri de muncă protejate. Seara există servicii pentru 
bătrâni, pentru ca aceştia să participe la întruniri sociale. Vinerea, există un traseu de 
cumpărături la Pavilions Shopping Centre în Swords, principalul centru comercial de la 
graniţa de nord a Dublinului. Există şi un contract care oferă servicii unei grădiniţe din 
Baldoyle gestionate de Serviciul de Sănătate. Este dificil să comentăm cu privire la 
sustenabilitatea financiară a companiei, deoarece consiliul său de administraţie nu a divulgat 
nici cifra de afaceri nici nivelul veniturilor obţinute din comerţ.     
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2.3. ERGOTEP 

 

ERGOTEP este o cooperativă socială cehă înfiinţată în 2003, care include persoane cu 
dizabilităţi în personalul său prin crearea de locuri de muncă adaptate competenţelor şi 
capacităţilor acestora. Fondatorii companiei sunt ei înşişi persoane cu dizabilităţi, iar 
cooperativa funcţionează cu statutul special de atelier de lucru protejat.  

 

Încă de la început, cooperativa s-a concentrat asupra creşterii mobilităţii persoanelor cu 
dizabilităţi. În prezent, cooperativa este specializată în producţia de echipamente electrice 
simple, angajând în jur de 20 de persoane cu dizabilităţi. Din 2004 au crescut calitatea 
serviciilor oferite şi în acelaşi an au început să colaboreze sistematic cu Banca de Economii 
cehă (Poštovní sporitelna). În prezent, Ergotep este partener de marketing al acestei bănci, 
furnizându-i servicii directe de marketing.  

 

În 2005, Ergotep s-a extins în alt oraş şi a angajat alte 50 de persoane cu dizabilităţi. Ergotep 
a devenit un angajator important al persoanelor cu dizabilităţi în Boemia estică, angajând în 
jur de 100 de astfel de persoane. În 2007, Ergotep a construit un centru pentru activităţile 
administrative – un loc de muncă bine echipat cu echipamete informatice, pentru 
persoanele care au competențe în acest domeniu. Această parte a Ergotep are o colaborare 
strânsă cu serviciile de marketing şi de distribuţie.   

 

Obiectivele progresive şi pe termen lung ale cooperativei sunt crearea de condiţii pentru 
persoanele cu dizabilităţi, pentru integrarea lor socială cu ajutorul unor oportunităţi de 
angajare potrivite şi, în consecinţă, prin muncă şi reabilitare. Îşi gestionează operaţiunile 
administrative folosind tehnologia Microsoft RPD, asigurând o distribuţie complexă a 
încărcăturilor de scrisori şi pachete. Echipamentul software complex le permite să livreze 2 
milioane de transporturi pe an. Cooperativa operează 2 magazine electronice, programe de 
loialitate şi bonusuri (oferă 35.000 de produse în cadrul acestor programe). De asemenea, 
oferă servicii de marketing, proiecte web şi servicii de logistică.   

 

Toate aceste activităţi oferă locuri de muncă unor aproximativ 120 de persoane cu 
dizabilităţi. Practicile de recrutare şi RH sunt la cele mai înalte standarde. După interviul de 
angajare, este elaborat un „plan individual al angajatului” pentru fiecare nou venit. Se pune 
accent pe posibilitatea educaţiei vocaţionale şi dezvoltării profesionale. De asemenea, se iau 
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în considerare nevoile specifice legate de rutina activităţilor, pauze, reabilitare, echipament 
special, etc. (de exemplu, diabeticii au pauze mai frecvente pentru administrarea de insulină, 
gustări, etc.). Angajaţii îşi pot alege orele de lucru – de obicei între 4 şi 8 ore pe zi 
(aproximativ 1/3 din angajaţi lucrează cu normă întreagă , ceilalţi cu normă parţială).  
Cooperativa are în vedere educaţia sistematică a angajaţilor săi – are propriile programe de 
formare şi educare. Chiar şi muncitorii necalificaţi pot atinge un anumit nivel de calificare.  

De asemenea, au stabilit un fond social, care este folosit pentru a cumpăra echipamente 
pentru beneficiul angajaţilor la preţuri preferenţiale. Fondul este folosit şi pentru 
împrumuturi către angajaţii cu probleme financiare. De asemenea, au propriul minibus 
pentru transportul angajaţilor spre şi de la locul de muncă. Cooperativa funcţionează 
conform filozofiei nu doar profit, ci profit, planetă, oameni... 

 

Mai jos se află un extras dintr-un interviu cu dl. Jiří Herynek, director economic şi de 
personal la Ergotep: 

 

Ce aţi recomanda antreprenorilor care doresc să pună bazele unei întreprinderi sociale?  

Hotărârea şi convingerea nu sunt de ajuns, trebuie să planificaţi totul cu foarte mare atenţie. 
Stabiliţi nişte scopuri înalte, dar reale, atât pe termen lung cât şi pe termen scurt. Îndepliniţi 
scopurile şi încercaţi să nu „le deformaţi”. Alegeţi-vă partenerii şi colegii potriviţi; sunt 
bunurile cele mai importante. Antreprenoriatul trebuie să se bazeze pe munca de calitate şi 
educaţie.  

 

Ce ar trebui să evite antreprenorii sociali care sunt la început de drum? 

La început este important să stabilizeze economia întreprinderii, apoi este posibil să 
îndeplinească scopuri sociale. Nu vă bazaţi pe ajutor din partea altora – sponsorizări sau 
caritate. Întreprinderea ar trebui să câştige suficient pentru a-şi finanţa activităţile sociale.  

 

Şi în ceea ce priveşte antreprenorii sociali cu experienţă – la ce ar trebui să fie atenţi în 
mod deosebit?   

Toţi antreprenorii trebuie să caute constant noi proiecte comerciale. Lăsaţi proiectele care nu 
sunt profitabile, treziţi „caii adormiţi”! 
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Cum reuşiţi să găsiţi echilibrul între aspectele antreprenoriale şi cele sociale în operaţiunile 
zilnice ale afacerii?  

Misiunea socială a fost lucrul care ne-a motivat încă de la început. Dar îndeplinirea misiunii 
sociale este posibilă doar prin proiecte excepţionale, care să aducă prosperitate economică şi 
în acelaşi timp să ne permită să creăm locuri de muncă şi un mediu de calitate superioară. 
Asta este ceea ce facem noi, în ciuda unei presiuni enorme din partea concurenţei.  

   

Ce credeţi că e mai bine: o creştere rapidă, o creştere lentă sau o evoluţie constantă? 

Nici o afacere nu poate supravieţui fără creştere. Să te menţii constant este o terminologie 
proastă – o viziune clară a unei vieţi scurte… Este important să se îmbunătăţească în mod 
constant calitatea resurselor umane! Angajaţii noştri sunt formaţi  în permanenţă, ceea ce 
duce la poziţii mai bune în cadrul întreprinderii şi, bineînţeles, la o mai bună calitate a vieţii. 
Cerinţele noastre în ceea ce priveşte creşterea lor profesională sunt înalte. Aşa se realizează o 
integrare reală.  

 

Merită tot acest efort?  

Bineînţeles. Altfel nu am face acest lucru. Doar faceţi un tur al întreprinderii noastre şi priviţi-i 
pe muncitorii noştri în ochi. Siguranţa este bucuria lor şi toată lumea contribuie de bună voie 
cu tot potenţialul său. 

 

 

2.4. COOPERATIVA SENZA, ATELIER DE LUCRU PROTEJAT, PROSTĚJOV  

 

Cooperativa SENZA, atelier de lucru protejat, a fost înfiinţată în 2000 de asociaţia civică 
LIPKA, fiind una dintre primele cooperative sociale din Republica cehă. Fondatorul 
cooperativei, organizaţia non-profit LIPKA, gestionase o grădiniţă mare cu o capacitate de 90 
de utilizatori încă din anul 1993. Înfiinţarea cooperativei a fost motivată de o situaţie dificilă 
pe piaţa forţei de muncă – lipsa locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, o 
nevoie acută de integrare în muncă şi incluziune socială în sensul cel mai larg pentru această 
categorie de persoane.  
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Încă de la început, şi-au concentrat o parte din activităţi asupra furnizării de servicii pentru 
persoane individuale şi companii mici. Au căutat o nişă de piaţă şi fiecărui serviciu au 
încercat să-i adauge o „valoare extra” care nu era oferită de concurenţă. Anumite servicii nu 
erau sustenabile pe termen lung; altele şi-au bazat sustenabilitatea pe clienţi. În prezent, 
cooperativa operează următoarele ateliere: 

 

Cantină cu o sală de mese şi furnizarea mesei de prânz - oferă 3 tipuri de prânzuri, inclusiv 
dietă pentru diabetici şi săracă în colesterol (în medie 140-150 de prânzuri pe zi) angajaţilor 
şi publicului. Mulţi clienţi sunt bătrâni care folosesc mâncare pentru diabetici, un lucru care 
nu fusese disponibil în acea zonă înainte.   

 

Spălătorie de rufe, calandrare, oferă servicii de spălat, călcat, calandrat şi reparaţii minore 
ale hainelor locuitorilor din zonă, comercianţilor şi companiilor. Iniţial şi-a câştigat piaţa 
oferind reparaţii minore de haine (inclusiv haine de lucru).  

 

Atelierul universal ocupă cea mai mare parte a cooperativei. Trei sferturi din angajaţi 
lucrează aici. Onorează comenzi din partea partenerilor cu care au contracte, companii mari 
de producţie din regiune. Producţia este împărţită în două ateliere şi se concentrează asupra 
asamblării pieselor turnate, rucsacurilor şi bagajelor profesionale, panourilor pentru 
terminale PC, etc.   

 

În prezent, cooperativa Senza are 35 de angajaţi. 91% sunt persoane cu dizabilităţi, care se 
aflau într-o situaţie foarte dificilă pe piaţa forţei de muncă iar majoritatea dintre ei fuseseră 
şomeri de foarte multă vreme. Încă de la început, Senza a angajat muncitori care aveau 
dizabilităţi de la naştere şi muncitori care au devenit handicapaţi în timpul vieţii lor private 
sau profesionale. Practica a demonstrat că acesta este cel mai bun mod în care muncitorii 
pot deprinde bune comportamente de muncă şi împărtăşi experienţe.  

 

Fiecare angajat al cooperative SENZA are o fişă individuală a postului, care este în 
concordanţă cu condiţiile sale de sănătate şi abilităţile proprii. De asemenea, au ore 
individuale de lucru, inclusiv o organizare specială a muncii (rotaţia activităţilor, pauze, etc.). 
Locul de muncă este echipat cu instrumente ergonomice (mese şi scaune de lucru speciale, 
instrumente şi dispozitive speciale, de multe ori modificate în mod specific). Planul de 
producţie trebuie să ia în considerare un program mai lung de formare, supraveghere 
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permanentă, o capacitate redusă de muncă şi deseori incapacitate de muncă datorită 
îmbolnăvirii.   

 

10 ani de existenţă a cooperativei SENZA demonstrează că antreprenoriatul social este 
sustenabil pe termen lung şi ajută la rezolvarea problemelor legate de şomaj, statutul social 
al persoanelor cu dizabilităţi şi al altor persoane ameninţate cu excluziunea socială. SENZA îi 
ajută pe oameni să îşi recâştige încrederea în sine, auto-suficienţa şi un statut social mai bun. 
Promovează dezvoltarea calificării profesionale şi a competenţelor de lucru ale angajaţilor. 
Acest lucru se poate face doar prin acceptarea existenţei unui mediu economic modificat şi a 
faptului că, în ciuda condiţiilor specifice din cadrul firmei, toți angajații pot  munci ca 
parteneri egali în afacere.    

 

                        

 

Mai jos am inclus un extras dintr-un interviu cu d-na Renata Čekalová, preşedinte Senza.  

 

Ce aţi recomanda antreprenorilor care doresc să pună bazele unei întreprinderi sociale?  

Sugestiile mele vin din zece ani de experienţă şi câteodată din greşelile pe care le-am făcut şi 
pe care a trebuit să le depăşim: 

 Stabiliţi-vă programul de producţie şi strategia globală pe baza cunoaşterii mediului 
local 

 Nu subapreciaţi pregătirea planului financiar, care este baza viitoarei sustenabilităţi 
financiare 

 Nu subestimaţi riscurile (de exemplu, chiar dacă aveţi un plan financiar, trebuie să fiţi 
pregătiţi pentru evenimente speciale, care necesită existenţa unor rezerve financiare 
suficiente)  
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 Nu subestimaţi activităţile de marketing 

 Regula de aur a sustenabilităţii – fiecare angajat trebuie să producă o sumă minimă 
care să-i acopere salariul. Costurile indirecte pot fi plătite din alte surse de suport. Dar 
regula este, dacă angajatul nu produce suficient pentru salariul său, locul de muncă 
este nesustenabil pe termen lung.  

 

Ce ar trebui să evite antreprenorii sociali care sunt la început de drum? 

Să relaţioneze serviciile sociale şi antreprenoriatul fără să înţeleagă clar cine este utilizatorul 
serviciilor şi în ce condiţii sunt furnizate aceste servicii şi cine este angajatul cu un contract de 
muncă obişnuit, cu o fişă a postului şi cu drepturi şi responsabilităţi clar definite, etc.  

 

Şi în ceea ce priveşte antreprenorii sociali cu experienţă – la ce ar trebui să fie atenţi în 
mod deosebit?   

De multe ori am avut şansa de a vizita şi observa ateliere de lucru protejate şi firme sociale 
înfiinţate din cele mai caritabile motive şi pe baza nevoilor grupurilor ţintă. Toate funcţionau 
datorită suportului financiar generos din diferite fonduri. Dar, din nefericire, existenţa acestor 
firme depindea prea mult de alte resurse financiare decât cele provenite din propriile vânzări 
şi, de aceea, viitorul lor era foarte nesigur. Cu alte cuvinte, un antreprenor ar trebui să evite 
să fie dependent de fonduri publice.  

 

Cum reuşiţi să găsiţi echilibrul între aspectele antreprenoriale şi cele sociale în operaţiunile 
zilnice ale afacerii?  

Transformarea dintr-un furnizor de servicii sociale într-un întreprinzător nu a fost şi nu este 
uşoară deloc. Timpurile economice grele în care trăim ne-au făcut să abandonăm ideile naive 
despre companii şi oameni de afaceri binevoitori şi înţelegători. Niciodată nu trebuie să uitaţi 
că puteţi îndeplini scopuri sociale doar dacă sunteţi antreprenori de succes.   

 

Ce credeţi că e mai bine: o creştere rapidă, o creştere lentă sau o evoluţie constantă? 

Odată am avut o discuţie de principiu despre soarta unuia dintre atelierele noastre. Un coleg 
deştept a făcut următoarea afirmaţie atunci: „orice stagnare înseamnă începutul sfârşitului” 
(lucru valabil nu doar în afaceri). Avea dreptate şi de aia spun: „creşteţi”.  
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Merită tot acest efort?  

În ciuda faptului că în ultimii zece ani a trebuit să rezolvăm multe probleme legate de 
sustenabilitatea pe piaţa locală, în prezent avem o poziţie de neînlocuit în regiunea noastră. 
Şi munca încă nu s-a terminat. Întotdeauna trebuie să continui, să rezolvi noi provocări, 
situaţii, probleme, comenzi… dar merită!     

 

2.5. SERVICIUL DE RECICLARE ”FLOAREA SOARELUI”, DUBLIN   

 

Iniţiativa Floarea Soarelui (The Sunflower Initiative) a fost ideea a doi activişti ai comunităţii 
din Dublin în 1995, care aveau experienţă anterioară legată de reciclare în Danemarca şi 
Olanda şi care au identificat oportunitatea de a elabora un proiect prin care să recicleze 
deşeurile şi să creeze noi forme de locuri de muncă. Centrul Dublinului se confrunta cu 
probleme serioase de şomaj, iar posibilitatea creării de noi locuri de muncă a fost o 
propunere atractivă în acea vreme.  

Serviciul de reciclare Floarea Soarelui (Sunflower Recycling) funcţionează ca întreprindere 
socială în zona de interior a oraşului Dublin, o zonă mai defavorizată. Aceasta adună 
materialele reciclabile de la birourile şi grupurile comunitare din centrul oraşului. Acestea 
sunt aduse în depozite pentru a fi sortate, puse pe categorii şi balotate. Forţa sa de muncă se 
împarte în patru echipe – câte una pentru înmagazinare, sortare şi transport şi două în 
birourile administrative. Aceste echipe se întâlnesc regulat pentru a discuta problemele 
comune. Acest sistem promovează o implicare personală care este în beneficiul proiectului.  

 

Clienţii regulaţi ai întreprinderii Sunflower se află în zona centrală a oraşului, întreprinderea 
servind companii mici, medii şi mari. Acestea includ câteva departamente guvernamentale şi 
birouri ale unor organizații civice şi multe magazine şi birouri ale unor companii. Sunflower 
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se ocupă în mod exclusiv de materiale reciclabile din hârtie, carton şi conserve. Tot 
personalul lor de colectare este format cu privire la mânuire şi proceduri de sănătate şi 
siguranţă. Clienţii mai mici îşi pot face abonament anual la un serviciu de colectare adaptat 
nevoilor lor specifice. Companiile mai mari sunt servite pe bază de contract şi un cost evaluat 
în funcţie de nevoile lor individuale.  

Iniţial, elementul cheie a fost faptul că FAS (agenţia naţională de ocupare a forţei de muncă 
şi formare) a fost de acord să ofere finanţare pentru 24 de muncitori cu normă parţială şi 2 
angajaţi cu normă întreagă, prin Programul Comunitar de Ocupare a Forţei de Muncă. Apoi, 
în 1996, Sunflower a obţinut finanţare INTEGRA de la Comisia Europeană, ceea ce a încurajat 
recrutarea unui Consiliu de Management cu aptitudini antreprenoriale şi financiare mai 
vaste, şi a permis o tranziţie spre o întreprindere comunitară mai sustenabilă.  

 

Sunflower a continuat să primească suport de la FAS prin Programul Comunitar de Ocupare a 
Forţei de Muncă, şi a elaborat proiecte specifice cu finanţare europeană, inclusiv 
YOUTHSTART şi INTEGRA. De asemenea şi-au extins modelul de afacere pentru a include o 
nouă societate: firma de reciclare de mobilier BusyBees. BusyBees nu doar reciclează, 
pregăteşte şi revinde mobilă la preţuri extraordinare, ci oferă şi un serviciu de transport 
pentru orice tip de mobilă nedorită din casă care poate fi refolosită. De asemenea, 
furnizează diferite tipuri de piese specifice sau la comandă pentru scenă, cinema, festivaluri 
şi alte solicitări specializate.  

 

Obiectivele formulate de Sunflower sunt: 

 Să creeze o facilitate de reciclare care să servească partea centrală a zonei de nord a 
Dublinului şi împrejurimile. 

 Să angajeze şi să formeze şomeri de lungă  durată din partea centrală a oraşului 

 Să lucreze cu sectorul comunitar şi comunitatea locală de afaceri pentru a conştientiza cu 
privire la bunele practici ecologice de management al deşeurilor. 

 Să promoveze un proces sustenabil de ocupare a forţei de muncă în domeniul activităţilor 
de mediu. 

 

Sonflower îşi măsoară succesul în măsura în care: 

 Creează noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă 

 Operează un serviciu de reciclare eficient 
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 Asigură implicarea comunităţii locale 

 Lucrează în cadrul unor parteneriate eficiente 

 Confirmă formarea şi dezvoltarea personală a participanţilor 

 Construieşte sustenabilitatea întreprinderii  

 

Iniţial Sunflower a funcţionat ca proiect comunitar fără a avea statut de societate 
comercială. Mai târziu a fost înregistrat ca societate cu răspundere limitată, dar cu reguli 
care îi cer să-şi reinvestească surplusul financiar, mai degrabă decât să-şi redistribuie 
profiturile între acţionari. De la un grup iniţial de administrare format din localnici interesaţi, 
conducerea Sunnflower a evoluat spre un Consiliu de Management cu mai multă expertiză şi 
experienţă comercială pentru a oferi mai mult suport şi orientare angajaţilor. Sunflower a 
elaborat şi implementat o varietate de programe de formare pentru diferitele proiecte pe 
care le gestionează.   

 

Sunflower a angajat 32 de şomeri pe termen lung cu ajutorul Agenţiei comunitare de 
ocupare a forţei de muncă şi 6 prin intermediul Iniţiativei ”Locuri de muncă cu normă 
întreagă”. Aşa cum se poate vedea din obiectivele lor, progresul şi formarea participanţilor la 
întreprinderea socială este de o importanţă vitală pentru Sunflower. Fiecare participat 
primeşte un plan de formare individual. Se oferă consiliere în ceea ce priveşte pregătirea CV-
ului şi tehnicile utile pentru un interviu de angajare. Sunflower oferă monitorizarea timp de 
trei luni a tuturor participanţilor care pleacă şi încurajează formarea de reţele cu formatori 
care lucrează cu alte organizaţii.  

 

Una din principalele griji ale organizaţiei este sănătatea şi siguranţa la locul de muncă şi în 
timpul procesului de colectare. Măsurile de sănătate şi siguranţă sunt introduse în faza de 
interviu. De exemplu, operarea echipamentului industrial necesită supraveghere constantă. 
Formarea echipei de transport include ridicare, încărcarea în condiţii de siguranţă şi 
mentenanţa  autovehiculului.   

 

De asemenea, Sunflower a stabilit diferite programe de formare specializate pentru 
participanţi, acoperind arii de la aptitudini de bază şi dezvoltare personală, până la designul 
şi planificarea iniţiativelor ecologice de reparare şi restaurare a proprietăţilor vechi.   
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Proiectul a câştigat câteva premii în Irlanda, inclusiv Premiul de Conştientizare cu privire la 
protecţia mediului din partea Departamentului de mediu şi Premiul Guinness Living Dublin.  

 

 

2.6. SPEEDPAK LTD. 

 

Speedpak a fost creată pentru a readuce şomerii pe termen lung şi persoanele excluse social 
(de exemplu foşti infractori, dependenţi de droguri în recuperare) în câmpul muncii. După 
părerea lor, cel mai bun mod de a realiza acest lucru este prin introducerea oamenilor într-
un mediu de lucru. Speedpak are o echipă de bază formată din zece oameni şi 31 de 
persoane în formare care lucrează în cele două întreprinderi comerciale ale sale. Toate 
persoanele aflate în formare care lucrează la Speedpak trebuie să fi fost şomeri de mai mult 
de un an. În general, aceştia nu au nici o calificare formală. Speedpak are două operaţiuni 
comerciale principale: prima produce şi furnizează rozete, iar cealaltă oferă servicii de 
împachetare pe bază de contract pentru companii. Angajaţii primesc srpijin în cadrul unui 
proces de mentoring, formare la locul de muncă şi asistenţă în ceea ce priveşte dezvoltarea 
personală. Peste 500 de persoane au lucrat cu şi au fost susţinute de Speedpak pentru a 
reintra în câmpul muncii.  

 

Conform celor mai recente cifre de la Serviciul Irlandez al Penitenciarelor, costul mediu anual 
pentru o închisoare şi angajaţii săi este de 92.717€. Costurile reale ar fi mai mari dacă s-ar 
include şi costurile salariale pentru formatori. Speedpak, o întreprindere socială care 
operează în nordul Dublinului, oferă experienţă în muncă şi oportunităţi de formare într-un 
mediu comercial real şomerilor pe termen lung care locuiesc în comunităţi dezavantajate sau 
care suferă de excluziune socială. Oamenii au şansa de a-şi construi o istorie recentă a 
muncii, de a primi formare acreditată şi referinţe care să-i ajute să se întoarcă la locul de 
muncă.  

 

Speedpak susţine foştii infractori. Unii dintre ei îşi aşteaptă procesul sau sentinţa pentru 
crimele comise, care, de cele mai multe ori sunt legate de droguri. În multe cazuri, persoana 
are şi o istorie de dependenţă de droguri sau alcool. Implicarea în program oferă stabilitate 
şi suport în refacerea vieţii după închisoare; poate contribui la prevenirea comiterii de noi 
infracţiuni şi a unei sentinţe de încarcerare (în închisoare sau altă instituţie de reformare).  
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Un exemplu al impactului pe care îl are această întreprindere poate fi văzut în acest studiu 
de caz al unui bărbat necăsătorit care trăieşte acasă: 

 

În 2009, Kevin a fost recomandat întreprinderii Speedpak de Serviciul local de ocupare a 
forţei de muncă (LES). În 1990 fusese condamnat pentru că a fost în stare de ebrietate şi a 
tulburat liniştea publică. A început să lucreze la Speedpak în iunie. În iulie, Kevin le-a cerut 
celor de la Speedpak o scrisoare pentru tribunal, care să confirme faptul că este angajat. S-a 
aflat că avea şi alte condamnări pentru care sentinţa îi fusese amânată, iar el fusese arestat 
în tot acest timp. El credea că dacă are un loc de muncă i-ar fi de ajutor în evitarea unei 
sentinţe de încarcerare, ceea ce s-a şi întâmplat. Speedpak i-a dat şi o scrisoare de suport 
pentru tribunal. Kevin continuă să muncească şi să se formeze la Speedpak. Astfel, contribuie 
la vânzările comerciale ale companiei în valoare de circa 350 mii €. În prezent se străduieşte 
să obţină un Premiu FETAC nivelul 4 (echivalentul unei diplome de şcoală secundară în 
Irlanda) şi locuieşte în zonă, întreţinându-şi copiii şi, după cunoştinţele celor de la Speedpak, 
nu a mai comis nici o infracţiune.  

 

Pentru fiecare euro investit în Kevin de Stat prin intermediul Speedpak, se adună 8,50€ sub 
formă de economii la Trezorerie prin simplul fapt că nu se află la închisoare. Mai mult, Kevin 
a câştigat o experienţă valoroasă în câmpul muncii şi a beneficiat de formare, ambele putând 
fiind incluse în CV-ul său, crescându-i şansele de a fi angajat odată ce avansează de la 
Speedpak. 

 

2.7. COOPERATIVA ”GET TALLAGHT WORKING” (NUMELE COMERCIAL PARTAS) 

 
Locaţie: Bolbrook Enterprise Centre, Avonmore Road, Tallaght, Dublin 24 

Website: www.partas.ie 

 

De la începuturi modeste 

Partas, cunoscut cândva ca Get Tallaght Working (GTW), a fost înfiinţată în 1984 ca răspuns 
la un nivel tot mai ridicat al şomajului şi dezavantajelor din Tallaght. Membrii fondatori 
credeau că înfiinţarea unei întreprinderi şi munca pe cont propriu oferă oportunităţi reale 
celor cărora le era greu să-şi găsească de lucru în timpul perioadei sumbre din anii 1980. În 
1986 Partas şi-a numit primul funcţionar, care îşi avea biroul în vechea clădire Telectron, 

http://www.socialenterprise.ie/www.partas.ie
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deţinută atunci de IDA. Cu suport financiar din partea organizaţiei St. Vincent de Paul şi FÁS, 
vechea fabrică a fost transformată într-un centru antreprenorial la mijlocul anilor 1980 şi de 
atunci a fost gestionată de Partas. În 1991, Partas şi-a numit primul director executiv, Gerard 
Doyle, o decizie importantă care a contribuit la modelarea organizaţiei şi a situat-o într-o 
poziţie favorabilă pentru creşterea rapidă care a urmat. În 1999 Partas a cumpărat cu succes 
clădirea de la IDA, ceea ce a fost o realizare importantă pentru mediul ambiţios de afaceri 
din comunitate.   

 

Sustenabilitate 

Întreprinderile sociale de genul Partas se confruntă mereu cu provocări legate de finanţare, 
aşa că faptul că, imediat după debutul său în 1991, Parteneriatul Tallaght a subcontractat o 
parte semnificativă a programului său antreprenorial către Partas a fost de o importanţă 
majoră. Acest lucru i-a permis organizaţiei să-şi extindă serviciile formându-şi o clientelă de 
bază şi a consacrat organizaţia Partas ca un jucător cheie în dezvoltarea economiei locale. Pe 
lângă suportul acordat de întreprindere persoanelor individuale, Partas a creat o Unitate de 
Economie Socială în 1997 pentru a oferi suport managerial şi antreprenorial companiilor 
comerciale comunitare din Tallaght; de exemplu, a susţinut proiectul Fettercairn Youth 
Horse, Societatea Childcare Tallaght şi HEAT ltd.  

 

Un personal dedicat 

Partas a început cu un funcţionar angajat cu jumătate de normă, iar acum are 23 de angajaţi 
şi gestionează şi un personal de 30 de persoane prin Programele comunitare de ocupare a 
forţei de muncă FAS şi Schemele de iniţiativă pentru locuri de muncă. Partas a sponsorizat cu 
succes un program comunitar de ocupare a forţei de muncă FAS încă din 1994 şi se 
mândreşte cu faptul că peste 50% din membrii personalului permanent sunt foşti 
participanţi la programele comunitare de ocupare a forţei de muncă sau la schemele de 
iniţiativă pentru locuri de muncă.  

 

Un spaţiu potrivit pentru întreprindere 

Un factor esenţial în crearea şi susţinerea unei culturi antreprenoriale în Tallaght este 
obţinerea de spaţii de lucru potrivite şi ieftine. Din 1984 Partas lucrează cu agenţii publice, 
ONG-uri, reprezentanţi ai comunităţii şi companiilor comerciale pentru a dezvolta un spaţiu 
antreprenorial, iar acum gestionează cu succes patru centre antreprenoriale comunitare, şi 
anume: 
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 1986 Centrul antreprenorial Tallaght – 1765 mp  

 1995 Centrul antreprenorial Bolbrook  – 743 mp 

 1998 Centrul antreprenorial Brookfield  - 2415 mp  

 2002 Parcul antreprenorial Killinarden – 2044 mp 

 

Programe europene 

Pe lângă activitiăţile de bază în Tallaght, Partas a participat  la multe programe UE în ultimii 
25 de ani şi a beneficiat foarte mult de experienţa câştigată în parteneriate europene. 
Câteva programe în care a fost implicată sunt menţionate mai jos 

 Programul EQUAL - SONAS  – programul EQUAL finanţat de UE se ocupă de 
solicitanţii de azil, cu parteneri din Cork, Dublin, Limerick şi WExford.  

 EQUAL EMERGE – (2005) – antreprenoriat legat de minorităţile etnice  

 EQUAL Senior Select Retrain Retain – (2005) – programe de ocupare a forţei de 
muncă pentru bătrâni  

 WISELINK – Interreg IIIA (2001) – Legătura Ţara Galilor & Irlanda pentru Economie 
Socială (Wales & Ireland Social Economy Link), program de dezvoltare a capacităţii 
pentru companiile comerciale comunitare.  

 WINSENT – Interreg 4a (2009) – Reţeaua Ţara Galilor Irlanda pentru Antreprenoriat 
Social  

 

Partas azi 

 Gestionează 4 centre antreprenoriale 

 Personal de 53 de oameni (23 angajaţi direct de Partas şi 30 angajaţi prin Programele 
comunitare de ocupare a forţei de muncă FAS şi Iniţiativa pentru locuri de muncă) 

 Consiliere şi suport pentru peste 6000 de clienţi ai întreprinderii 

 6596 mp de spaţiu antreprenorial şi comunitar 

 140 de ateliere de lucru 

 400 de persoane angajate în centrele sale  
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Partas mâine 

 Combaterea şomajului în creştere în comunităţile locale prin promovarea muncii pe 
cont propriu (self-employment) şi a antreprenoriatului social  

 Creştere continuă şi extinderea serviciilor 

 Abordarea unor grupuri ţintă noi şi emergente în comunitate 

 Continuarea activităţilor de lobby cu privire la problemele care afectează grupurile 
ţintă 

Concentrarea asupra dezvoltării ulterioare a parteneriatelor UE şi exploatarea 
oportunităţilor de finanţare 

 

 

2.8. CONSILIERE FINANCIARĂ PENTRU TRAVELLERS   

 

Serviciul de bugetare şi consiliere financiară (The Money Advice and Budgeting Service) 
(MABS) este un serviciu naţional în Irlanda, este gratuit, confidenţial şi independent, 
adresându-se persoanelordin comunitățile de travellers cu datorii sau în pericol de a se 
îndatora. Organizaţia finanţată de stat există din 1992. În cadrul acestui serviciu a devenit 
evident că travellers au mai multe probleme financiare legate de datorii şi gestionarea 
datoriilor. Serviciul Naţional MABS pentru travellers a evoluat în 2005 dintr-un proiect pilot 
local care a funcţionat pentru a dezvolta capacităţile de gestionare a problemelor financiare 
ale populaţiei travellers.  

 

În Irlanda trăiesc aproximativ 22.400 de travellers (recensământul 2006). Aceştia formează 
cea mai numeroasă minoritate indigenă din ţară, având o limbă, cultură şi mod de viaţă 
separate. Recent, legislaţia pentru egalitate a recunoscut această comunitate ca fiind unul 
din grupurile cele mai excluse şi marginalizate din societatea irlandeză. Recensământul 2006 
a arătat că: 

 13,8%  dintre travellers peste 15 ani au un loc de muncă, în comparaţie cu 57,2% din 
totalul populaţiei. 

 Doar 0,8% din travellers au obţinut educaţie de nivelul trei, în comparaţie cu 30,5% 
din populaţia generală.   
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Serviciul naţional MABS pentru travellers oferă cu succes servicii de valoare comunităţii de 
travellers în legătură cu gestionarea personală a chestiunilor financiare şi buget/acces la 
credite. Este dificil de stabilit gradul şi natura supra-îndatorării personale în cadrul 
comunităţii de travellers, deoarece travellers, ca şi comunitate, nu sunt incluşi în Sondajele 
Naţionale cu privire la familie, cum ar fi sondajul anual al veniturilor şi condiţiilor de viaţă 
(SILC), desfăşurat de Biroul Central de Statistică (BCS). Totuşi, probabil că travellers se află la 
un nivel mai ridicat al riscului decât alte sectoare ale populaţiei datorită dificultăţilor cu care 
se confruntă mulţi dintre ei în ceea ce priveşte accesarea unor credite obişnuite rezonabile. 
Pe acest fundal, Serviciul Naţional MABS pentru travellers abordează problema excluziunii 
financiare a acestei categorii de populaţie şi operează pentru a dezvolta capacitatea 
financiară a comunităţii prin intermediul priorităţilor sale strategice cheie. Adoptând o 
strategie naţională, iau în considerare diferite metode prin care să dea putere populaţiei de 
travellers pentru a avea acces la credite şi depozite de economii legale şi acceptabile, în timp 
ce lucrează îndeaproape cu persoanele afectate de excluziune. De asemenea, promovează 
aceste chestiuni la nivel naţional prin politici şi cercetări.  

 

Predecesorul Serviciului Naţional MABS pentru travellers a fost iniţial un proiect pilot 
elaborat în 1998, după ce anumite cercetări au scos în evidenţă dificultăţile cu care se 
confruntă travellers în accesarea unor credite şi depozite de economii legale şi convenabile 
în Dublin. Activităţile sale au accentuat faptul că problema exista nu doar în Dublin şi astfel s-
a luat decizia de a crea o organizaţie naţională care să abordeze problema excluziunii 
financiare a comunităţii de travellers. În ultimii ani, acest serviciu naţional a adunat 
numeroase informaţii despre problemele care domină în comunităţile de travellers din 
Irlanda. Acestea includ:  

 Excluziunea de la serviciile financiare principale (servicii bancare şi uniuni de credit),  

 Extinderea împrumuturilor ilegale de bani în cadrul comunităţii şi 

 Nivelul scăzut de cunoştinţe financiare.  

 

Pentru a adresa aceste chestiuni, NTMABS a realizat, printre alte lucruri, un exerciţiu de 
reprezentare (mapping exercise) la nivel naţional cu privire la populaţia şi locuinţele de 
travellers şi o strategie educaţională cuprinzătoare pentru a încuraja incluziunea economică 
prin alfabetizare financiară. Lucrează în mod constant cu alte servicii MABS locale şi cu 
organizaţii de travellers pentru a construi reţele comunitare, şi colaborează cu organizaţii 
partenere pentru a crea opţiuni alternative la serviciile de credit şi economii principale. 
Următoarele două cazuri ilustrează exemple de iniţiative elaborate în acest sens: 
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Schemă pilot de împrumuturi pentru caravane 

NTMABS a asistat Societatea Saint Vincent De Paul în implementarea şi administrarea unei 
scheme pilot de împrumuturi pentru caravane în anul 2000. Acest lucru a fost esenţial în 
crearea ulterioară de către diferiţi finanţatori a două scheme de garantare a împrumuturilor, 
ambele intenţionate în mod deosebit pentru creditele de la uniunile de credit pentru 
achiziţionarea de caravane. NTMABS a lucrat îndeaproape cu finanţatorii ambelor scheme de 
garantare şi speră să susţină dezvoltarea altor scheme asemănătoare la nivel naţional.    

 

Schemă de economii pentru deţinuţi şi închirieri de rulote  

NTMABS a avut un rol esenţial în: 

 Dezvoltarea unei scheme de economii pentru deţinuţi în cadrul închisorii Mountjoy, 

 Schema pilot de închirieri de rulote împreună cu Serviciul de Sănătate, şi 

  Prezentări cu privire la excluziunea financiară şi probleme similare în faţa unor 
factori cheie. 

 

Practica Serviciului naţional MABS pentru travellers în acest domeniu se bazează pe:  

1. Abordarea problemelor legate de excluziunea financiară, 

2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor financiare în cadrul comunităţii 

3. Susţinerea întăririi capacităţilor (empowerment) populaţiei de travellers din Irlanda  

 

Serviciul Naţional MABS pentru travellers nu se ocupă de datorii individuale ci mai degrabă 
acţionează asupra întăririi puterii individuale (empowerment) cu ajutorul educaţiei şi 
construirii de capacităţi atât în cadrul comunităţii de travellers cât şi în cadrul MABS. De 
asemenea acţionează pentru a schimba politicile şi practicile care contribuie la excluziunea 
travellers de la o participare deplină în cadrul societăţii. Serviciul naţional MABS pentru 
travellers promovează implicarea travellers în toate ariile MABS la nivel naţional. Susţine şi 
încurajează o mai mare conştientizare a MABS şi înţelegere a nevoilor comunităţii de 
travellers. NTMABS porneşte de la premiza că implicarea proactivă a comunităţii de 
travellers şi a MABS permite acestei categorii de populaţie să aibă un sentiment de control 
asupra vieţii lor. Acest lucru încurajează o analiză, evaluare şi înţelegere a nevoilor lor 
financiare şi o explorare a opţiunilor şi alternativelor care le sunt accesibile.   
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Implicându-se activ în problemele populaţiei de travellers, încurajând participarea membrilor 
acestei comunităţi în cadrul Consiliului director, al sub-comitetelor şi personalului, Serviciul 
naţional MABS pentru travellers se asigură că problemele cu care se confruntă travellers 
rămân în centrul preocupărilor şi practicilor sale.  

 

Viziunea NTMABS 

Serviciul naţional MABS prevede o comunitate de travellers care să aibă capacitatea de a 
accesa şi utiliza sectorul de servicii financiare complete.  

 

Misiunea NTMABS 

Serviciul naţional MABS pentru travellers îşi propune să acorde putere (empower) susţinând 
construirea de capacităţi în cadrul comunităţii de travellers şi asigurând acces egal la servicii 
financiare legale şi convenabile pentru toată lumea.  

 

Următoarele principii stau la baza activităţilor organizaţiei: 

  

Egalitate – Serviciul naţional MABS  pentru travellers crede în valori ca respect, 
corectitudine, acces şi oportunitate. Operând pe baza acestor principii, căutăm să ne 
asigurăm că toţi membrii societăţii au drepturi egale şi acces egal la justiţie. Acceptarea 
diferenţelor, nivelarea terenului de joacă şi înţelegerea nevoilor comunităţii de travellers 
sunt cruciale în adoptarea acestor valori.   

 

Putere – Serviciul naţional MABS pentru travellers are ca scop dezvoltarea capacităţii 
travellers de a lua decizii şi a face alegeri informate cu privire la problemele şi preocupările 
lor financiare. Prin dezvoltarea de aptitudini şi construirea de capacităţi intenţionăm să le 
dăm posibilitatea celor din comunitatea de travellers de a rupe cercul vicios al dependenţei 
şi de a-şi dezvolta încrederea în propriile puteri şi siguranţa de a-şi gestiona aspectele 
financiare ale vieţii lor.   

 

Incluziune – Serviciul naţional MABS pentru travellers crede că implicarea activă a travellers 
în toate aspectele MABS este esenţială pentru asigurarea incluziunii financiare a comunităţii 
de travellers în societate.   
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Aprecierea diversităţii – Serviciul naţional MABS pentru travellers recunoaşte faptul că 
travellers trăiesc într-o societate în care diversitatea şi diferenţa duc de multe ori la 
discriminare şi excluziune. Serviciul naţional MABS pentru travellers crede că trebuie să fim 
proactivi în provocarea atitudinilor şi comportamentelor care afectează negativ comunitatea 
de travellers. Respectul pentru diferenţele culturale şi aprecierea diversităţii sunt esenţiale 
pentru incluziunea comunităţii de travellers şi a altor minorităţi în cadrul MABS 

 

Parteneriat – Serviciul naţional MABS pentru travellers lucrează în parteneriat cu MABS şi 
alte agenţii comunitare, de voluntariat şi statutare pentru a dezvolta alianţe strategice care 
să beneficieze promovarea scopurilor şi obiectivelor sale. MABS pentru travellers crede că 
parteneriatele şi colaborările, fie pe termen lung sau pe termen scurt, au un rol esenţial în 
abordarea excluziunii financiare cu care se confruntă mulţi travellers.   

 

Sustenabilitate – Serviciul naţional MABS pentru travellers crede că existenţa unor 
instrumente de evaluare clare, concise şi comprehensive este necesară pentru 
sustenabilitate. MSBS pentru travellers se angajează să aplice astfel de măsurători astfel 
încât progresul şi dezvoltările viitoare să se bazeze pe rezultatele reuşite ale organizaţiei.    

 

Nivelul dotării cu personal al organizaţiei: 

 1 Coordonator  

 1 Responsabil cu dezvoltarea naţională 

 1 Responsabil cu educaţia comunitară naţională  

 1 Administrator. 

 

Deşi este o iniţiativă finanţată de guvern, acest model poate fi reprodus sub forma unei 
întreprinderi sociale înfiinţate pentru şi administrate în cadrul comunităţii de romi. Ceea ce 
scoate în evidenţă acest studiu de caz este nevoia socială şi realizările care sunt posibile în 
cadrul unor comunităţi de interes similare.   
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2.9. UN EXEMPLU DE ANTREPRENOR SOCIAL ROM  

 

Erika Varga a terminat liceul şi a lucrat câţiva ani în domeniul dezvoltării tinerilor romi 
înainte de a intra ucenic la un bijutier, devenind apoi ea însăşi bijutier calificat. În 2001, cu 
ajutorul unei finanţări din partea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, a pus bazele revistei 
Glinda, o revistă ilustrată pentru copii despre istoria, cultura şi limba romilor. Mobilizând 
artişti şi autori voluntari a putut să susţină producţia şi chiar să se extindă, organizând 
ateliere de lucru în cadrul cărora copiii dezavantajaţi să-şi încerce talentul de meşteşugari. Ca 
parte din această iniţiativă, conduce o şcoală de vară unde copiii pot urma cursuri de design 
vestimentar şi de bijuterii, iar apoi să implementeze cunoştinţele dobândite în activităţi 
practice.  

 

Glinda s-a dovedit a fi punctul de plecare pentru ceea ce a devenit adevărata ei ambiţie: să 
creeze haine şi bijuterii pe baza tradiţiilor rome şi care să atragă şi publicul general. A 
detectat o lipsă pe piaţă, deoarece nu existau modele care să ia în considerare în mod 
deosebit gustul, moda şi istoria romilor. Cu simţul pe care îl avea pentru design şi cu originile 
sale culturale ca membru al comunităţii rome, şi-a dat seama că, dacă nevoile nu îi sunt 
satisfăcute, cultura romă nu poate supravieţui cu mândrie. În 2009, a înfiinţat cooperativa 
socială Romani Fashion Studio (Casa de modă Romani) şi marca Romani Design în cadrul unui 
program dezvoltat de Fundaţia ungară de ocupare a forţei de muncă.   

 

Casa sa de modă include un magazin, un studio de design şi un atelier de cusut şi este situată 
pe strada Akácfa în Budapesta. De asemenea, organizează parade de modă pentru publicul 
general, lucru care este posibil datorită suportului din partea Festivalului Bánkitó şi Fondului 
norvegian pentru promovarea societăţii civile. Una dintre cele mai recente prezentări de 
modă a avut loc la Muzeul de arte aplicate din Budapesta. Generaţia mai tânără de romi a 
arătat un interes deosebit în piesele sale. Deşi hainele se bazează pe modele tradiţionale şi 
inspirate din tradiţie, a inclus şi elemente moderne care îi atrag pe tinerii romi, ajutându-i să-
şi păstreze identitatea şi să-şi accepte originea etnică.  

 

Romani Design operează ca şi cooperativă socială non-profit. A început cu 7 membri care au 
pus bazele Romani Fashion Studio. Toată lumea a investit ceva în această casă de modă, unii 
au contribuit cu bani, alţii cu echipamente sau idei. În prezent are un personal de 10 oameni, 
atât romi cât şi ne-romi, format dintr-o combinaţie de şomeri pe termen lung, meşteşugari 
cu experienţă care au ieşit la pensie, absolvenţi ai universităţii şi alte persoane care sunt la 
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începutul carierei. Personalul extern susţine activităţile casei de modă mai ales în ariile de 
marketing şi PR. Scopul formulat al cooperativei este integrarea culturii rome în societate 
prin intermediul modei şi oferirea de locuri de muncă persoanelor care provin dintr-un 
mediu puţin dezvoltat din punct de vedere social.  

Erika Varga crede că prin munca sa poate crea valoare şi contribui la răspândirea culturii 
rome. De asemenea, proiectul este o piatră de temelie în ceea ce priveşte integrarea romilor 
din Budapesta. Aşa cum spune: „Cred că romii îşi pot menţine şi reînnoi mai bine tradiţiile 
prin modă. Este foarte important să simţim că hainele pe care le purtăm sunt ale noastre. 
Îmbrăcămintea trebuie să exprime cine suntem. De asemenea, vreau ca populaţia neromă să 
vadă că poate şi ea purta haine şi bijuterii inspirate din tradiţia romă – reinterpretată şi într-o 
formă puţin modernizată – şi că tradiţiile noastre o poate ajuta să se exprime. Noi, cei de la 
Roma Fashion Studio, vrem să încurajăm oamenii să fie mândri de cultura lor şi să 
recunoască bogăţiile culturii rome. Să îndrăznim să ne arătăm celorlalţi aşa cum suntem!” 
 

 

2.10. GRAMEEN BANK, BANGLADESH 

 

Grammen Bank a fost dezvoltată de către profesorul Muhammad Yunus, oferind credite 
celor mai sărace persoane din zonele rurale sărace din Bangladesh, fără nici un fel de 
garanţie. Până în prezent (iulie 2011),  au fost oferite credite unui număr de 8,37 milioane de 
clienţi, 97% dintre aceştia fiind femei. Cu un număr de 2.565 de agenţii, Grammen Bank 
oferă servicii într-un număr de 81.379 de sate, acoperind 97% din zona rurală din 
Bangladesh. 

 

În paragrafele următoare, vom prezenta câteva informaţii privind metodologia de lucru 
folosită de către Grammen Banck, aşa cum sunt acestea prezentate pe site-ul băncii 
(http://www.grameen-info.org). 

1. Se începe mai degrabă cu problema decât cu soluţia: un sistem de microcreditare 
trebuie să se bazeze pe o analiză a mediului social mai mult decât pe o tehnică 
bancare prestabilită; 

2. Se adoptă o atitudine progresivă: procesul de dezvoltare este unul care se întinde pe 
o perioadă mai mare de timp, acesta depinzând de aspiraţiile şi angajamentul 
operatorilor economici; 

http://www.grameen-info.org/
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3. Necesitatea de a te asigura că sistemul de microcreditare serveşte persoanele sărace 
şi nu invers: ofiţerii de credit realizează vizite în sate cu obiectivul de a cunoaşte 
clienţii; 

4. Să se stabilească priorităţi de acţiune pentru poulaţia vizată: să se servească 
populaţia cea mai afectată de sărăcie, care are nevoie de resurse financiare şi care nu 
are acces la credit; 

5. La început, creditele sunt restricţionate la susţinerea activităţiilor productive 
generatoare de venituri, care sunt selectate de către clienţi. Trebuie să se asigure 
întreg suportul necesar clienţilor pentru a-i ajuta în rambursarea creditului; 

6. Acordarea de credite în grup: constituirea de mici grupuri informale alcătuite din 
membrii care vin din acelaşi mediu şi care au încredere unii în alţii; 

7. Microcreditul poate fi asociat cu servicii de economisire, fără însă ca acest lucru să fie 
o condiţie obligatorie prestabilită; 

8. Să se combine monitorizarea îndeaproape a clienţilor cu proceduri simple şi cât mai 
standardizate posibil; 

9. Să se facă tot ceea ce este posibil să se asigure echilibru sistemului financiar; 

10. Să se investeasă în resursele umane 
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3. ANTREPRENORIATUL SOCIAL PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMI DIN ROMÂNIA 

 

3.1. ANTREPRENORIATUL ȘI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ÎN ROMÂNIA  

 

Rolul sistemului de protecţie socială constă, în primul rând, în prevenirea sărăciei, prin 
asigurarea unor venituri de înlocuire (pensii, indemnizaţii de şomaj şi indemnizaţii pentru 
incapacitate temporară de muncă) şi prin susţinerea veniturilor familiilor cu copii  
persoanelor cu handicap şi altor persoane aparţinând grupruilor vulnerabile  şi asigurarea 
măsurilor de suport pentru populaţia aflată sub pragul de sărăcie, la un nivel suficient de 
înalt, în condiţiile date de disponibilitatea resurselor. Sistemul de protecţie socială nu este şi 
nu trebuie considerat ca fiind singurul sau cel mai important instrument de combatere a 
sărăciei. Politicile de susţinere şi stimulare a ocupării, de garantare a unui nivel mimim al 
salariilor, pe termen mai lung, precum și cele de promovare a antreprenoriatului social, 
ţintesc spre creşterea gradului de instruire şi formare profesională, măsuri mai eficiente 
pentru protecţia persoanelor apte de muncă. 

 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea pentru realizarea 
strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor expuse riscului de şomaj 
are ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de ocupare şi adaptare a forţei de muncă la 
cerinţele pieţei muncii. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Muncă dezvoltă servicii 
gratuite, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în domeniul informării şi consilierii 
profesionale, al medierii muncii şi al formării profesionale. 

 

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă modificată şi completată de Legea nr.107/2004 reprezintă instrumentul legislativ 
principal de implementare a politicilor publice referitoare la piaţa muncii. Legea pune 
accentul pe măsurile active, destinate creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă. 
Aceste măsuri active stimulează angajatorii să încadreze în muncă personal din rândul 
şomerilor, dar stimulează şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, care se pot încadra 
înainte de expirarea perioadei în care sunt îndreptăţite să primeasca indemnizatia de şomaj.  
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Această reconfigurare a cadrului legislativ a permis elaborarea programelor anuale de 
ocupare, structurate cu precădere, către grupurile sociale recunoscute ca fiind vulnerabile la 
riscul de şomaj de durată şi către zonele cu rate ridicate ale şomajului. De indemnizaţie de 
şomaj beneficiază persoanele care au fost angajate legal, care au absolvit o formă de 
şcolarizare sau care au terminat stagiul militar, nivelul indemnizaţiei fiind fixat la 75% din 
salariul minim pentru persoanele care au contribuit la fondul de asigurări. A fost avută în 
vedere plasarea valorii indemnizaţiei de şomaj sensibil sub nivelul salariului minim pentru a 
nu descuraja persoanele angajate în număr mare cu salarii în jurul acestui prag, dar, 
totodată, pentru a asigura un nivel minim de trai. Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o 
perioadă de maxim 12 luni, diferenţiat în funcţie de durata contribuţiei la fondul asigurărilor 
de şomaj. 

 

Pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în localităţile cu un nivel ridicat al 
şomajului se acordă, în vederea creării de locuri de muncă, fonduri nerambursabile pentru 
susţinerea iniţiativelor antreprenoriale ale şomerilor. Au fost acordate o serie de facilităţi 
fiscale pentru dezvoltarea unor afaceri în zonele declarate ca defavorizate pe baza nivelului 
de dezvoltare. 

 

Sunt subvenţionate locurile de muncă în care sunt încadrate persoanele cu handicap, 
absolvenţii de învăţământ, şomerii în vârsta de peste 45 de ani, şomerii unici întreţinători de 
familie. Se acordă credite studenţilor în vârstă de până la 30 de ani, care doresc să înfiinţeze 
şi să dezvolte întreprinderi mici şi mijlocii, sau care doresc să desfăşoare în mod independent 
o activitate economică, în calitate de persoană fizică autorizată. Au fost organizate burse de 
locuri de muncă atât cu profil general, cât şi adresate unor grupuri de risc, în special 
persoanelor de etnie romă şi persoanelor cu handicap.  

 

Se pune un accent crescut, în cadrul măsurilor active, pe politicile de învăţare pe tot 
parcursul vieţii. A fost creat un cadru juridic adecvat pentru formarea profesională a adulţilor 
în sistemul public de ocupare şi au fost acordate o serie de stimulente angajatorilor pentru 
formarea profesională la locul de muncă. Categoria beneficiarilor de programe active de 
ocupare subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost extinsă la persoanele 
care desfăşoară activităţi în mediul rural fără venituri lunare sau cu o valoare a acestora mai 
mică decât indemnizaţia de şomaj, persoanele care au reluat activitatea ca urmare a încetării 
concediului pentru creşterea copilului, după satisfacerea stagiului militar, ca urmare a 
recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate şi deţinuţii cu 9 luni 
înainte de data absolvirii termenului. 
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În conformitate cu Legea nr.76/2002, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM) alocă mai multe resurse financiare pentru măsurile active faţă de perioadele 
anterioare, în concordanţă cu obiectivul politic al unei politici de ocupare mai active. Cu 
toate că au crescut resursele financiare alocate pentru măsurile active, nu s-a înregistrat o 
creştere a participării la formarea profesională, aceasta rămânând în continuare la un nivel 
destul de scăzut. Măsurile active care au ca scop creşterea şanselor de ocupare sunt, 
conform art 57-71 ale legii, următoarele: 

- Informarea şi consilierea profesională, servicii gratuite acordate de centrele 
specializate ale AJOFM şi alte servicii acreditate; 

- Medierea muncii, prin care se asigură legătura dintre angajatori si persoanele aflate 
în căutarea unui loc de muncă, este un serviciu gratuit furnizat de către ANOFM. 

- Formarea profesională este un serviciu specializat pentru asigurarea mobilităţii şi 
reintegrării pe piaţa muncii care poate fi accesat doar în urma accesării unuia dintre 
primele două tipuri de servicii. Activitatea de formare profesională se desfăşoară pe 
baza planului naţional de formare profesională elaborat anual de ANOFM, aprobat de 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, finanţarea facându-se din bugetul 
naţional pentru asigurări de şomaj, în baza indicatorilor stabili şi de planul naţional de 
formare. Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă este coordonată de ANOFM. 

- Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 
iniţierea unei afaceri se acordă gratuit de către ANOFM/AJOFM sau alte servicii 
acreditate, la cererea persoanelor aflateîn căutarea unui loc de muncă, sub forma 
serviciilor juridice, financiare, de marketing şi consultanţă. 

- Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor se acordă persoanelor cărora li s-a 
stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează şi, ca urmare a acestei 
angajări, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj. Această categorie de persoane 
beneficiază până la sfârşitul perioadei în care erau îndreptăţite să primească 
indemnizaţia de şomaj de o sumă lunară neimpozabilă, acordată din bugetul 
asigurărilor de şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei.  

- Stimularea mobilităţii forţei de muncă prin măsuri care vizează acordarea primei de 
instalare egală cu 2 salarii minime pe economie, din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, pentru persoanele care, în perioada de indemnizaţie, se încadrează într-o 
localitate situată la o distanţă de peste 50 km de localitatea de domiciliu. Persoanele 



 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013, Axa prioritară 6:  Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenţie 6.1:  Dezvoltarea economiei sociale  
Titlul proiectului: Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi. Beneficiar: Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” 

 

124 

 

care în perioada în care beneficiază de ajutorul de şomaj, îşi schimbă domiciliul, vor 
primi o primă de instalare echivalentă cu 7 salarii minime.  

 

Legea prevede facilităţi cuprinse între 1-1,5 salarii de bază minime pentru angajatorii de 
absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal 
sau superior  şi facilităţi pentru persoanele cu handicap angajate cu contract de muncă pe 
durată nedeterminată. Pentru toate celelalte grupuri vulnerabile supuse excluziunii sociale, 
angajatorii nu beneficiază de facilităţi la angajarea acestora, ceea ce limitează în mod 
evidentul accesul acestor grupuri la piaţa forţei de muncă. 

 

Articolul 93 al legii prevede facilităţi de reducere sumei reprezentând contribuţia de 3% la  
bugetul pentru şomaj, facilităţi acordate angajatorilor de şomeri care îi menţin pe aceştia 
integraţi în muncă pe o perioadă minimă de 6 luni de la data angajării. Reducerea 
cuantumului este de 0,5% pentru fiecare procent din ponderea sumei datorate lunar pentru 
personalul nou angajat. 

 

Legea prevede la articolele 86-92, facilităţile acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
sub forma creditelor avantajoase, pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau 
dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale şi 
activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate. Creditele se acordă în baza 
unor proiecte de fezabilitate, cu o dobândă de 50% din dobânda de referinţă a Băncii 
Naţionale a României, cofinanţarea beneficiarului fiind de 25% din totalul sumei solicitate. 

 

În acord cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă dar şi cu celelalte acte normative, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă are obligaţia de a acompania social tinerii cu vârste cuprinse între 16-25 ani aflaţi 
în dificultate sau risc de excluziune socială, prin îndeplinirea dreptului acestora la consiliere 
profesională şi mediere, în baza planului individualizat de mediere. În scopul 
integrării/reintegrării sociale, în baza unui contract de solidaritate încheiat între beneficiar şi 
angajati, pe o perioadă de minim 1 an şi maxim 2 ani, categoriile vulnerabile menţionate pot 
beneficia de un contract de muncă pe durată determinată, egală cu cea a contractului de 
solidaritate, cu angajatorul de inserţie. 
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Astfel, angajatorii de inserţie vor încheia convenţii cu ANOFM, prin care ANOFM 
rambursează lunar salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% 
din câştigul salarial mediu net pe economie. Categoriile vulnerabile care pot beneficia de 
contractele de solidaritate sunt: tinerii proveniţi din centrele de plasament şi centrele de 
primire a copilului; tinerii singuri cu copii în întreţinere; tinerii familişti cu copii în întreţinere; 
tinerii familişti fără copii în întreţinere; tinerii familişti care au executat pedepse privative şi 
libertate şi alte categorii de tineri aflaţi în dificultate.În plus, în limita sumelor disponibile din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, pot fi încheiate suplimentar contracte de solidaritate şi 
pentru alte persoane în vârstă de până la 35 ani. 

 

Toate aceste facilități, dacă sunt cunoscute și utilizate corespunzător, pot reprezenta un 
sprijin important pentru cei care doresc să inițieze activități de antreprenoriat social. O 
măsură simplă, cu potențial impact ridicat ar putea fi includerea opțiunii cu privire la 
inițierea sau participarea la inițierea unei activități de antreprenoriat social între opțiunile 
prezentate celor ce beneficiază de servicii de mediere în muncă și de consiliere pentru 
integrarea pe piața muncii. 

 

Singura structură de economie socială recunoscută ca atare în legislaţia românească este în 
prezent unitatea protejată autorizată (Legea 448/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare43 din OUG 86/2008 şi Legea 207/02.06.200944; Ordinul 60/2007). Astfel, singura 
categorie de persoane dezavantajate social care este beneficiară a legislaţiei în vigoare cu 
referire la conceptul şi formele economiei sociale o reprezintă persoanele cu handicap. 
Există, însă, conform Memorandumului Comun de Incluziune Socială (JIM) şi altor 
documente de poziţie ratificate de România şi alte categorii de persoane dezavantajate 
social care au nevoie de sprijin legislativ în ceea ce priveşte procesul de integrare socială şi 
profesională: foştii deţinuţi, mamele singure, persoane foste consumatoare de droguri, 
femei victime ale violenţei domestice, populaţia roma, copiii victime ale abuzului şi copiii ale 
căror drepturi sunt încălcate, tinerii cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul 
instituţionalizat, persoanele cu HIV/SIDA. 

 

                                                                 
43 Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 1006 din 18.12.2006 

44 Legea 207/02.06.2009 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 391 din 10.06.2009 
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La nivel european întreprinderile economiei sociale totalizează 2 milioane unităţi (adică 10% 

din totalul afacerilor în Europa) şi folosesc peste 11 milioane de angajaţi plătiţi (echivalentul 

a 6% din populaţia muncitoare a UE), 70% lucrând în asociaţii non-profit, 26% în cooperative 

şi 3% în societăţi mutuale45. În schimb în România, conform datelor Institutului Naţional de 

Statistică (INS) şi al rapoartelor europene, economia Socială din România include un număr 

de aproximativ 1.600 de cooperative, 3.000 de case de ajutor reciproc ale salariaţilor şi 

pensionarilor şi alte 20.000 de organizaţii neguvernamentale active în toate domeniile 

economiei naţionale. Aceste organizaţii furnizează un număr de 163,000 locuri de munca 

adică 3,3% din totalul forţei de muncă salariate din România, iar ponderea sa ca angajator 

este in crestere de la 3% în 2007. Dintre acestea unele au creat ateliere sau unităţi protejate 

pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap şi aproximativ 2.000 furnizează 

servicii sociale şi de ocupare, inclusiv integrare în muncă a persoanelor defavorizate din 

România. Aceasta arată că, deși avem de-a face cu o dinamică ascendentă, mai este mult de 

făcut până la atingerea unui nivel de echilibru cu tendințele europene.  

 

În plus, economia socială este invizibilă în contabilitatea naţională, un obstacol care este o 
altă provocare majoră.46 Regulile contabile naţionale actuale nu recunosc economia socială 
ca un sector instituţional diferit, ceea ce face dificilă realizarea de statistici economice în 
mod regulat şi care să fie precise şi de încredere, referitoare la agenţii care alcătuiesc 
economia socială. La nivel internaţional, criteriile eterogene folosite pentru elaborarea de 
statistici împiedică efectuarea de analize comparative şi scad autoritatea abordărilor care 
atrag atenţia asupra contribuţiei evidente a economiei sociale la atingerea principalelor 
obiective ale politicii economice. Lucrarea Comisiei Europene Manual for drawing up the 
Satellite Accounts of Companies in the Social Economy este un pas important înspre 
recunoaşterea instituţională a unei părţi a economiei sociale în cadrul sistemelor contabile 
naţionale. 
 

Este necesară o reglementare juridică clară şi coerentă pentru activităţile generatoare de 
venit ale sectorului non-profit şi identificarea unor forme legale de plată a beneficiarilor 
implicaţi în realizarea diferitor produse şi servicii în afara contractului de muncă existent în 

                                                                 

45
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm 

46
 CIRIEC, p. 114. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm
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prezent (există situaţii când un beneficiar se implică în astfel de activităţi 2 luni pe an, în 
restul anului fiind indisponibil din diverse motive). 

 

Produsele sau serviciile nu sunt întotdeauna competitive pe piaţa economică. În ţările din 
spaţiul comunitar, întreprinderile sociale sunt structuri ale economiei sociale care se ocupă 
de anumite domenii de activitate, în care firmele, prin lege, nu pot dezvolta activităţi, cum ar 
fi, de exemplu, ambalarea produselor, lipirea etichetelor, domenii de activitate potrivite 
unor capacităţi reduse de lucru ale unor anumite categorii de persoane asistate. Angajatorii 
din România preferă să returneze la stat salariile minime brute pe economie aferente 
poziţiilor vacante neocupate de către persoane cu handicap, decât să achiziţioneze produse 
sau servicii de la unităţi protejate. 

 

În cadrul unei unităţi protejate se înregistrează foarte multe pierderi de materie primă,  
există perioade de indisponibilitate a persoanelor angajate, absenţe care se datorează în 
principal spitalizărilor, controalelor medicale periodice, capacitatea de lucru a unei persoane 
încadrate într-o unitate protejată fiind mai redusă, ceea ce conduce la o capacitate de 
producţie redusă a unităţilor protejate. În cadrul acestor unităţi, este absolut necesară 
achiziţionarea de echipamente profesionale care să substituie o parte din activitatea 
angajaţilor (profitul pe unitate protejată este mic astfel că nu există fonduri pentru acest tip 
de investiţie). 

 

În plus, în România, există o neconcordanţă în ceea ce priveşte contractele de parteneriat ce 
se pot încheia între unităţile protejate şi instituţiile publice, principala  problemă fiind aceea 
că instituţiile publice lucrează cu trezoreria şi solicită ca şi modalitate de plată, plata prin 
ordine de plată (OP) într-un cont de Trezorerie, în timp ce  o unitate protejată înfiinţată în 
cadrul unei fundaţii nu poate deschide cont în trezorerie, ceea ce îngreunează aceste 
colaborări. 

 

Nu exista facilitaţi economice pentru unităţile protejate cum ar fi subvenţiile de la stat sau 
facilitaţile in legislaţia achiziţiilor publice. În acest sens, ar fi benefică modificarea legii 
achiziţiilor pentru a acorda prioritate unităţilor protejate și societăților de inters comunitar în 
ofertarea de servicii sau produse pe piaţă. 
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De asemenea, nu este corelata legislaţia financiar – contabilă în care sa se regăsească şi 
modul de funcţionare a unităţilor protejate in special cele dezvoltate de către ONG-uri. 

Raportul Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială 2008-2010 
subliniază necesitatea implementării unei serii de acţiuni complexe şi multidisciplinare în 
domeniul promovării economiei sociale: 

 Dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, adecvat specificităţilor naţionale, dar 
armonizat cu legislaţia europeană, care să asigure bazele necesare creării sectorului 
„economie socială în România”; 

 Realizarea de proiecte pilot de economie socială care, ulterior, pot fi replicate la nivel 
naţional, în zone identificate ca fiind cu probleme sociale; 

 Formarea în domeniul economiei sociale atât a profesioniştilor din sistemul social, cât 
şi a managerilor de întreprinderi sociale şi a persoanelor din grupurile dezavantajate; 

 Promovarea unei campanii naţionale de informare şi promovare a concepului de 
economie socială în România, precum şi de conştientizare a societăţilor comerciale cu 
privire la responsabilităţile sociale ce le revin; 

 Dezvoltarea unui Centru Naţional de Resurse care va oferi consultanţă şi sprijin noilor 
iniţiative de economie socială. 

În ceea ce priveşte măsurile concrete pentru îmbunătăţirea situaţiei populaţiei roma, 
conform raportului, acestea vor fi centrate pe: 

 Facilitarea accesului la serviciile de sănătate primară, prin creşterea numărului de 
persoane de etnie romă înscrise pe listele medicilor de familie; 

 Continuarea programelor de formare şi pregătirea a mediatorilor sanitari şi 
mediatorilor şcolari; 

 Îmbunătăţirea participării şcolare a persoanelor de etnie romă, reducerea 
analfabetismului şi a abandonului şcolar; 

 Dezvoltarea programelor naţionale destinate încadrării în economia formal, prin 
dezvoltarea de locuri de muncă plătite şi creşterea abilităţilor profesionale; 

 Promovarea politicilor antidiscriminatorii, prin realizarea de campanii naţionale de 
conştientizare. 
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3.2. PROVOCĂRI PRIVIND ANTREPRENORIATUL SOCIAL ÎN COMUNITĂȚI  DE ROMI 

 

Excluziunea socială cu care se confruntă persoanele de etnie romă are anumite 
particularităţi, cea mai importantă dintre ele fiind stigmatizarea, asociată cu atitudini 
frecvente rasiste din partea restului populației. Conform  studiului realizat în anul 2005 de 
Fundaţia Soros,  la întrebarea  „Pe  cine  ar  accepta  ca  vecin?”,  dintr-o  listă  de  categorii 
minoritare, o proporţie de 76% dintre oameni refuză vecinătatea persoanelor dependente 
de droguri, 69% refuză vecinătatea alcoolicilor, 61% refuză vecinătatea homosexualilor, iar 
49% refuză vecinătatea  romilor.  În ceea ce priveşte etnia, doar 12%  refuză vecinătatea 
persoanelor  de  altă  etnie,  iar  18%  persoanele  de  altă  rasă.  Prin  urmare,  identitatea  
de rom nu este înţeleasă de publicul larg ca o identitate etnică, ci mai degrabă ca o categorie 
deviantă.47 

 

O altă particularitate subsecventă excluziunii  sociale  cu  care  se  confruntă  multe  
persoane  rome  este  faptul că acestea  nu  aparţin  societăţii  organizaţionale. Mulţi  dintre  
copiii  romi  nu  sunt  incluşi  în programele de educaţie preşcolară şi şcolară, iar majoritatea 
adulţilor romi nu lucrează în structuri organizate.  Din punct de vedere economic, 
productivitatea eforturilor lor, din copilărie până la vârsta a treia, este astfel limitată. Datele  
din  recensământ  şi  din  anchete  sociale  pe  eşantioane  de  romi  arată  sistematic  o 
includere scăzută a copiilor  romi  în sistemul de  învăţământ preşcolar şi şcolar. Fetele rome 
se confruntă cu riscuri disproporţionate, inegalitatea de gen fiind mai pronunţată în cazul 
populaţiei de etnie romă. O proporţie de 10% dintre fetele  rome au primul  copil  între 12  şi 
15 ani,  iar 48%  între 16  şi 18 ani.48  

 

În aceste condiţii, cu toate că una dintre prioritatile identificate pentru atingerea obiectivului 
strategic al României în domeniul incluziunii sociale a fost imbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
ale populaţiei roma, în corelaţie cu studiile realizate pâna la momentul actual şi în condiţiile 

                                                                 
47

 Barometrul de Opinie Publică, Fundaţia Soros România,  noiembrie  2005. Datele  se  referă  la  respondenţii 
adulţi. 
48

 Raportul “Riscuri şi inechităţi sociale în România”2009, realizat de Comisia Prezidenţială Pentru Analiza 
Riscurilor Sociale   şi Demografice. 
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în care datele din aceste studii au tras un semnal de alarmă, nu s-a constatat un răspuns pe 
măsura situaţiilor semnalate. 

 

Peste  jumătate  (56%)  din  toate  persoanele  roma  ocupate  lucrează  în  sectorul informal, 
faţă de 15% din persoanele ocupate de etnie română şi 12% din cele de alte etnii. Informaţia 
este cu atât mai relevantă pentru politicile de ocupare cu cât rata de participare la forţa  de 
muncă  a  romilor  este mult mai mică  decât  la  nivelul  întregii  populaţii. 

 

În  concluzie,  romii  au dificultăţi mai mari în a intra pe piaţa muncii, iar pe piaţa muncii tind 
să găsească locuri de muncă nesigure şi prost plătite în sectorul informal al populaţiei 
ocupate49. De asemenea, dintre toate grupurile etnice, persoanele de etnie roma au un risc 
disproporţionat de mare  de  a  fi  persoane sărace  care muncesc50  sau  de  a  fi membri 
unor  gospodării  de  săraci  care muncesc. Nivelul scăzut de instruire al romilor şi atitudinile 
discriminatorii la adresa acestora determină un acces dificil şi poziţii marginale pe piaţa 
muncii. Prejudecăţile şi stereotipiile faţă de  romi,  prezente  în  societatea  românească,  
sunt  reproduse  la  nivelul şcolilor,  ca  urmare  a  influenţei  familiei,  şi  nu  de  puţine  ori  
sunt  întărite  prin  atitudini  şi comportamente  ale  cadrelor  didactice și prin mesaje 
formulate inadecvat în mass-media.  Studiile51 arată  că  romii  sunt  în  mod  special 
vulnerabili  la discriminare. 

 

Studiul „Femeile roma – ce ştim şi ce nu ştim despre ele”, realizat de Fundația Soros în 2009 
recomandă o serie de măsuri care contribuie la o mai bună incluziune socială a romilor. 
Printre acestea se numără: îmbunătăţirea sistemului educaţional şi facilitaterea accesului 
romilor la educaţie, măsuri de combatere a discriminării din şcoli, activităţi de informare şi 
planificare familială, colaborarea mediatorilor sociali cu femeile rome, oferirea de servicii 
comunitare în sprijinul familiilor roma - alternative publice de îngrijire a copiilor, 
externalizarea unor activităţi gospodăreşti etc. Acestea din urmă pot reprezenta domenii de 
interes pentru inițiative de antreprenoriat social.. 

                                                                 
49

 Raportul “Riscuri şi inechităţi sociale în România”2009, realizat de Comisia Prezidenţială Pentru Analiza 
Riscurilor Sociale   şi Demografice 
50

 Persoane de 15 ani şi peste care se declară “ocupat” ca statut de activitate principal în luna anterioară 
anchetei (ABF, INS) şi aparţine de o gospodărie ale cărei cheltuieli de consum pe adult echivalent se află sub 
pragul de sărăcie absolută totală (metodologia MMSSF şi Banca Mondială) 
51

 Fundamental Rights Agency, UNICEF, ERRC 
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Studiul „Incluziunea romilor pe piaţa muncii – percepţii ale factorilor implicaţi”, finalizat la 
începutul anului 2009, surprinde percepţiile instituţiilor şi organizaţiilor care implementează 
proiecte în domeniu, precum şi a beneficiarilor direcţi asupra eficienţei politicilor de ocupare 
destinate persoanelor de etnie romă. Autorii studiului identifică şi prezintă exemple de 
succes sau situaţii de eşec în privinţa măsurilor active de ocupare pentru populaţia roma. Ca 
exemple de bune practici sunt menţionate situaţiile de colaborare între instituţiile publice şi 
organizaţiile nonguvernamentale ce dezvoltă programe de ocupare pentru romi, cât şi 
metodele creative de abordare a problematicii ocupării, respectiv acordarea de derogări 
pentru persoanele cu nivel de şcolarizare redus, în vederea participării la cursuri de formare 
profesională, identificarea de soluţii legislative pentru obţinerea calificărilor, precum şi 
angajarea persoanelor de etnie romă în cadrul grupurilor de iniţiativă de la nivel local, în 
cadrul proiectelor cu finanţare europeană. 

 

În privinţa incluziunii femeilor roma, soluţiile propuse pornesc de la ideea adaptării acestora 
la specificul comunităţilor roma. Se iniţiază ca punct de plecare corelarea actualei strategii cu 
priorităţile fondurilor structurale, femeia roma putând fi încadrată în categoria grupurilor 
vulnerabile. Printre „barierele” cu care se confrunta femeia romă se numără gelozia soţilor, 
care adesea le împiedică să participe la cursurile de calificare. O soluţie la această problemă 
ar fi implicarea unor femei traineri în susţinerea cursurilor de formare/calificare destinate 
femeilor rome. Rolul femeii în viaţa copiilor poate fi, de asemenea, abordat din perspectiva 
implicării femeilor rome în educaţia acestora. Programele de tipul „a doua şansă” au fost 
considerate ca având potenţial funcţional în comunităţile tradiţionale, prin constituirea unor 
clase alcătuite doar din femei. Și pentru inițiativele de antreprenoriat social aceste aspecte 
trebuie luate în considerare. 

 

În planul ocupării, studiile au relevat o serie de probleme la nivelul comunităţilor roma, 
printre propuneri numărându-se următoarele: implicarea unui facilitator de origine  roma, 
responsabil cu programele de ocupare, eficientizarea comunicării între romi şi instituţii, 
recomandarea ca organizaţiile non-guvernamentale să se constituie ca interfaţă între romi şi 
instituţii şi să asigure externalizarea unor servicii aparţinând, în momentul de faţă, AJOFM. 

 

Studiul  „Vino  mai  aproape:  incluziunea  şi excluziunea romilor în societatea românească de 
azi”, (Fleck şi Rughinis, 2008), a avut la bază o analiză calitativă şi cantitativă efectuată în  
rândul comunităţilor  de  romi,  pe  baza  unor  eşantioane  de  romi,  dar  şi a unor 
eşantioane mixte, precum şi pe baza chestionarelor transmise tuturor autorităţilor publice 
locale. Conform studiului, procentul  celor  care  nu  au avut un venit în  luna  de  referinţă  
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(iulie  2007)  a  fost  de  2  ori mai mare pentru romi decât pentru ne-romi 41,9% din romi 
faţă de 20,2% din ne-romi. La începutul vârstei adulte, atât romii cât şi ne-romii au acces egal 
la surse de venit, dar, începând cu înaintarea în vârstă, diferenţele cresc. De asemenea, în 
ceea ce priveşte variabila sex, accesul la venituri este inegal, efectul  negativ  înregistrându-
se  în  rândul  femeilor  (această  tendinţă  fiind  similară  atât  pentru romi,  cât  şi  pentru  
ne-romi).  Cele  mai  importante  surse  de  venituri pentru  romi  (26,1%  din populaţia  de  
etnie  romă)  s-au  dovedit  a  fi  prestaţiile  sociale  (indemnizaţia  de  maternitate, alocaţiile  
pentru  copii,  alocaţia  familială  complementară,  etc).  Următoarea sursă de venit este 
venitul minim garantat - un procent de 14,4% din eşantionul de populaţia roma (pentru ne-
romi procentul fiind de 2,0%). O altă specificitate pentru populaţia de etnie romă este că 
aceasta îşi câştigă existenţa în principal din surse inactive (43%) şi din activităţi informale 
(22,7%). Astfel, se poate concluziona că cele mai multe persoane de etnie roma sunt în afara 
economiei formale, acest fapt evidenţiindu-se şi în procentul relativ redus al romilor (16,7%) 
care au venituri din pensii.  

 

În ceea ce priveşte educaţia, 9% din tinerii adulţi romi (18-30 ani) sunt absolvenţi de liceu, iar 
2% au  studii  superioare,  în  comparaţie  cu  41%  din  tinerii  adulţi  ne-romi,  respectiv  
27%.  De asemenea, cel mai mare procent de analfabetism se înregistrează tot în rândul 
populaţiei de etnie romă  şi  anume  28%  din  cei  ce  au frecventat  şcoala  primară, dar  nu  
au  absolvit-o. Prezenţa mediatorului  şcolar  în  comunităţile  roma  a  contribuit  la  
creşterea  ratei  de  absolvire  a  şcolii, precum şi la creşterea numărului de copii înscrişi într-
o formă de învăţământ. Speranţa de viaţă în rândul romilor este mai scăzută, înregistrându-
se un procent redus de persoane vârstnice. 

 

Cercetarea a evidenţiat unele aspecte referitoare la condiţiile de locuit, situaţie diferită cea 
întâlnită în rândul gospodăriilor ne-roma. Densitatea  din  locuinţe  este  de  două  ori mai 
mare  în  cazul  gospodăriilor  rome,  numărul  mediu  de  persoane  per  cameră  fiind  de  
1,98, comparativ  cu  0,8  ca  în  cazul  gospodăriilor  ne-rome.  În  ceea  ce  priveşte  
utilităţile  15%  din gospodăriile rome trăiesc fără electricitate, 36% nu au apă în gospodăria 
proprie, iar în ceea ce priveşte  dotarea  cu  echipamente  de  folosinţă  îndelungată  53%  din  
romi  au  frigider  şi  8%  au calculator, 14% au maşină de spălat automată, 68% au televizor 
color, 12% au automobil, 10% au telefon fix (dar 43% au telefon mobil). 

 

Toate aceste elemente ce descriu situația dificilă cu care se confruntă romii din România 
ridică evident întrebări legate de posibilitatea realizării unei schimbări în aceste condiții prin 
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promovarea antreprenoriatului social. Mai multe argumente pot fi însă aduse pentru 
susținerea pertinenței antreprenoriatului social în comunități de romi. 

 

În primul rând, nu se poate generaliza, statisticile descriu o medie, ceea ce nu înseamnă cănu 
există în comunități specifice romi care, pe lângă dorința de a face ceva pentru propria 
familie și persoană șă dorească să contribuie și la binele comunității, și care să aibă și 
competențele necesare sau capacitatea de a învăța pentru a gestiona cu succes o activitate 
economică socială. 

În al doilea rând, cu un proces de dezvoltare comunitară bine gestionat și stimularea 
solidarității comunității locale, cu un sprijin exterior adecvat, se poate construi un sistem de 
succes, inclusiv prin apelul la specialiști din afara comunității sau la parteneriate cu structuri 
specializate. 

 

Pentru creșterea șanselor de succes ale inițiativelor de antreprenoriat social ce urmează a fi 
promovate în perioada următoare este esențial să se țină cont, nu doar de experiențe în 
domeniu din alte contexte europene, ci și de lecțiile ce pot fi oferite de proiectele 
generatoare de venit implementate în comunități de romi din România în ultimii ani și de 
acțiunile anterioare ce au avut legătură cu dimensiunea antreprenorială. Atât experiențele 
de succes, cât și eșecurile pot oferi indicii importante pentru modul de structurare a noilor 
inițiative și pentru reducerea riscurilor unor efecte negative nedorite. 

 

Încă de la începutul anilor 1990, mai multe inițiative ale unor organizații neguvernamentale, 
inclusiv cele susținute de Romani CRISS, s-au concentrat pe oferirea de resurse pentru 
dezvoltarea unor activități generatoare de venit în comunități de romi, în mod deosebit în 
comunități care au suferit de pe urma unor violențe interetnice. Dacă aceste activități au 
început cu rezultate mulțumitoare, în scurt timp s-a dovedit că ele nu aduc efectele dorite, 
din mai multe motive, între care: 

- nefundamentarea corectă a viabilității economice a afacerii și incorecta anticipare a 
evoluției pieței din domeniu; 

- conflictele intre familiile de romi care au beneficiat de sprijin și alte familii din 
comunitate, fapt ce a dus uneori la blocarea completă a activității. 

- competențele antreprenoriale limitate ale celor implicați și lipsa unui sprijin accesibil 
și adaptat nevoilor lor 
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Alte inițiative, cum sunt cele implementate de Agenția de Dezvoltare Comunitară 
”Împreună” în mai multe comunități rurale, sau cele ale programului PAKIV, au oferit un 
sprijin mai consistent în formarea celor implicați, în realizarea unui proces de dezvoltare 
comunitară pe baze democratice și în monitorizarea mai aprofundată a procesului la nivel 
local. Cu toate acestea, nici ele nu au condus la rezultate cu un nivel satisfăcător de 
sustenabilitate, deși pentru o anumită perioadă au adus beneficii semnificative comunităților 
respective. 

 

Politici publice cum sunt cele prin care autoritățile franceze au oferit fonduri unor familii de 
romi pentru a se reîntoarce din Franța în România și a dezvolta o activitate generatoare de 
venit s-au dovedit un total eșec, fiind o dovadă clară a faptului că nici o inițiativă de acest 
gen nu poate avea succes dacă ignoră modul în care percep situația membrii comunității. 

 

Acțiunile de antreprenoriat social în comunități de romi pot fi realizate sau sprijinite cu 
efecte pozitive doar de persoane care cunosc bine problematica locală și care alocă suficient 
timp pentru construirea unei relații bazate pe încredere și pornesc de la nevoile și prioritățile 
reale ale celor vizați. 

 

Demersurile de promovare a antreprenoriatului social în comunitățile de romi din România 
beneficiază în prezent de încadrarea într-un context de susținere din partea instituțiilor 
europene, accentuate tocmai ca reacție la atitudinile rasiste și xenofobe la adresa romilor în 
numeroare state, atât la nivelul populației, cât și, uneori, la nivelul politicilor publice 
naționale sau locale. 

 

Astfel, Platforma Europeană pentru Incluziunea Socială a Romilor, lansată în aprilie 2009 ca 
urmare a reuniunii la nivel înalt privind romii organizate de Comisia Europeană în anul 2008,  
este concepută ca un cadru de cooperare consolidat, pe bază voluntară, între actorii 
relevanţi pentru această problematică, respectiv între statele membre, instituţiile europene 
şi reprezentanţi ai romilor, în vederea schimbului de bune practici în domeniul incluziunii 
sociale.  

 

Uniunea Europeană încurajează orientarea tuturor demersurilor privind incluziunea romilor 
în baza celor 10 principii de bază comune: politicile constructive, pragmatice şi 
nediscriminatorii, vizarea clară dar nu exclusivă, abordarea interculturală, obiectivul 
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integrării în societatea locală, sensibilizarea la dimensiunea de gen, transferul de politici 
bazate pe experienţă, utilizarea instrumentelor comunitare, implicarea autorităţilor locale şi 
regionale, implicarea societăţii civile și participarea activă a romilor. Aceste principii trebuie 
situate și la baza politicilor de susținere a antreprenoriatului social în comunitățile de romi. 

 

La rândul său, Consiliul Europei52 și-a manifestat susținerea pentru o asemenea abordare, 
accentuând dimensiunile legate de drepturile omului și promovarea cetățeniei democratice 
și a participării, atât prin activitățile Comisarului pentru Drepturile Omului și ale Comisie 
Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), cât și printr-o serie de documente 
destinate orientării politicilor publice naționale, ultimul fiind Declarația de la Strasbourg, 
adoptată de reprezentanții statelor membre în octombrie 2010. 

 

                                                                 

52
 http://www.coe.int 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

Așa cum s-a arătat în secțiunile anterioare, antreprenoriatul social combină profitabilitatea 
cu solidaritatea, creând  locuri de muncă de bună calitate, consolidând coeziunea socială, 
economică și regională, generând capital social, promovând cetățenia activă, solidaritatea și 
un tip de economie care acordă prioritate oamenilor și sprijină dezvoltarea durabilă. 
Antreprenorul social acordă prioritate unui model de activitate economică care nu se poate 
caracteriza nici prin dimensiuni, nici prin sectoarele în care își desfășoară activitatea, ci prin 
respectarea unor valori comune printre care se numără: supremația democrației, a 
participării actorilor sociali, a persoanei și a obiectivelor sociale asupra capitalului; apărarea 
și aplicarea principiului solidarității și al responsabilității; comuniunea între interesele 
membrilor utilizatori și interesul general; controlul democratic exercitat de membri; 
adeziunea voluntară și deschisă; autonomia de gestiune și independența față de autoritățile 
publice; alocarea celei mai mari părți a excedentului pentru atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și de furnizare de servicii membrilor în conformitate cu interesul general 

 

În ciuda provocărilor evidențiate, aplicarea principiilor antreprenoriatului social în 
comunitățile de romi poate reprezenta o oportunitate importantă, dacă o vedem ca măsură 
complementară față de alte tipuri de politici publice care trebuie în continuare susținute, 
cum sunt cele în domeniul educației, formării profesionale, sănătății sau îmbunătățirii 
condițiilor de locuit. 

 

Pentru ca acest lucru să se poată realiza este nevoie de politici coerente și de combinarea 
eforturilor instituțiilor publice și societății civile. Un rol esențial în promovarea 
antreprenoriatului social în comunitățile de romi și în susținerea celor care doresc să-și 
asume riscurile și eforturile necesare vor avea centrele regionale de resurse pentru 
antreprenoriat social. Printre demersurile utile pe care centrele de resurse le pot promova 
este constituirea unui portofoliu de francize sociale, bazate pe proiecte de succes ce pot fi 
ușor replicate în alte comunități. 

 

Alături de sprijinul direct oferit de centrele de resurse, o importantă susținere ar putea fi 
oferită prin promovarea unor sisteme de microcreditare, cu o legislație corespunzătoare. 
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Acest lucru ar fi în acord cu tendințele cele mai actuale la nivel european și poate avea la 
bază experiențele internaționale și locale relevante. 

 

Totodată, o serie de măsuri concrete, ce nu necesită un efort financiar substanțial pot fi puse 
în practică pentru a facilita extinderea inițiativelor de antreprenoriat social în comunități de 
romi. Între acestea putem menționa: 

- susținerea de către autoritățile locale și județene, în colaborare cu alți actori 
instituționali și din societate civilă, a înființării de asociații de dezvoltare comunitară 
care să înființeze societăți de interes comunitar; încurajarea contractării societăților 
de interes comunitar de către autoritățile locale pentru oferirea de bunuri și servicii 
pentru necesitățile locale 

- desemnarea persoanelor care trebuie să presteze muncă în folosul comunității 
pentru a beneficia de venitul minim garantat să lucreze în societățile de interes 
comunitar (se asigură astfel sprijin pentru societatea respectivă, care se va reîntoarce 
spre comunitate, dar se și facilitează inserția profesională a celor în cauză, aceștia 
putând eventual deveni angajați ai societății); 

- încurajarea includerii înființării de societăți de interes comunitar ca măsură preferată 
de asigurare a sustenabilității proiectelor locale, prin punctare suplimentară 
corespunzătoare în grila de evaluare a proiectelor de către autoritățile care 
gestionează fondurile respective;  

- ar putea fi util un ghid de sustenabilitate bazat pe antreprenoriat social, adresat 
tuturor celor care elaborează proiecte sociale (astfel, demersul de constituire a unei 
societăți de interes comunitar poate fi inclus în planurile de sustenabilitate și susținut 
financiar prin proiect); 

- susținerea reactivării sectorului cooperatist, în special în anumite domenii, cum este 
agricultura, inclusiv prin acordarea de finațări pentru constituirea de cooperative și 
de facilități pentru acestea în vederea dezvoltării activității; 

- recunoașterea structurilor economiei sociale ca partener social la nivel național, în 
dialogul social sectorial și intersectorial și includerea actorilor din economia socială în 
consultările publice și în demersurile de planificare a dezvoltării locale; 

- Includerea inițiativelor de antreprenoriat social în statistici si realizarea de cercetari 
periodice privind starea antreprenoriatului social; promovarea antreprenorilor sociali 
de succes; promovarea schimburilor de experiențe la nivel național și european între 
actorii implicați în domeniu.  
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RESURSE ȘI ORGANIZAȚ II RELEVANTE PE INTERNET  

 

 CECOP, The European Confederation of Workers’ Co-operatives, Social Co-operatives 
and Social and Participative Enterprises. (Confederaţia europeană a cooperativelor, 
cooperativelor sociale şi întreprinderilor sociale şi participative) 

Website: http://www.cecop.coop  

 EMES este acronimul pentru un vast proiect de cercetare francez referitor la "apariţia 
întreprinderilor sociale în Europa" (1996-1999). Referindu-se original la reţeaua de 
cercetători care au efectuat proiectul pentru Directoratul General cercetare al 
Comunităţii Europene, acest nume a fost păstrat în toate proiectele pe întreprinderi 
sociale şi economie socială făcute ulterior de reţea. Astăzi, reţeaua EMES reprezintă 
nouă centre de cercetare specializate în aceste domenii, cât şi alţi cercetători 
individuali din întreaga Europă)  

Website: http://www.emes.net/index.php?id=2   

 CEFEC-Confederation of European Social Firms, Employment Initiatives and Social Co-
operatives (Confederaţia firmelor sociale, iniţiativelor de ocupare şi cooperativelor 
sociale din Europa) – este o organizaţie neguvernamentală (ONG) care reprezintă alte 
ONG-uri, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi organizaţii care împărtăşesc scopul 
creării de locuri de muncă pentru persoanele cu diazbilităţi în cadrul firmelor sociale.   

Website: http://www.cefec.de  

 International Society for Third-Sector Research (ISTR) (Societatea internaţională 
pentru al treilea sector) este o asociaţie internaţională importantă care promovează 
cercetarea şi educarea în domeniile filantropiei, societăţii civile şi sectorului non-
profit. ISTR reflectă interesul internaţional crescând pentru cercetări în al treilea 
sector şi asigură un forum permanent pentru cercetare internaţională, construind în 
acelaşi timp o comunitate ştiinţifică globală în acest domeniu.  

Website: http://www.istr.org/   

 International Centre of Research and Information on the Public and Cooperative 
Economy (CIRIEC) (Centrul internaţional de cercetare şi informare asupra economiei 
publice şi cooperatiste)  

Website: http://www.ciriec.ulg.ac.be/  

 European Network for Social Integration Enterprises (ENSIE) (Reţeaua europeană 
pentru întreprinderile de integrare socială) schimburile dintre reţelele europene 

http://www.cecop.coop/
http://www.emes.net/index.php?id=2
http://www.cefec.de/
http://www.istr.org/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
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pentru întreprinderile de integrare socială au făcut posibilă identificarea punctelor 
fundamentale comune ale acestor iniţiative în diferitele state ale Uniunii Europene. 

Website: www.ensie.org 

 European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES), (Reţeaua 
europeană a oraşelor şi regiunilor pentru economia socială) este singura reţea 
europeană care reuneşte autorităţi locale şi actori ai economiei sociale. În momentul 
de faţă, REVES reprezintă autorităţile locale şi organizaţiile economiei sociale din 15 
state membre (13 state membre UE plus Maroc şi Rusia) şi are un total de 80 de 
membri. 

Website: www.revesnetwork.net  

 

 

DESPRE AUTORII RAPORTULUI 

 

 

Valentin Pepenel 

Este coordonator al departamentului privind proiectele europene al Partidei Romilor ”Pro 
Europa”. Format în domeniul asistenței sociale la Timișoara, a lucrat mai mulți ani în calitate 
de coordonator al Biroului Regional Vest al Agenției Naționale pentru Romi, a fost 
coordonator de proiecte la Institutul Intercultural Timișoara și este unul dintre fondatorii 
Asociației Parudimos, a tinerilor romi din Timișoara. 

 

Mircea Alexiu 

Este conferențiar și șef al catedrei de Asistență Socială de la Universitatea de Vest din 
Timișoara. Este specialist în dezvoltare comunitară și în asistența socială interculturală. A 
participat la mai multe comisii naționale privind combaterea sărăciei și promovarea 
incluziunii sociale, precum și la o serie de proiecte naționale și europene privind incluziunea 
socială a romilor.   

 

 

 

http://www.revesnetwork.net/
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John Kearns 

Este un apreciat specialist în antreprenoriat social, având o bogată experiență practică în 
domeniu, rezultată în principal din conducerea Parteneriatului Tallaght, una dintre cele mai 
active structuri de promovare a antreprenoriatului social în Irlanda. Participă la diferite 
rețele și colaborări europene în domeniu și are experiența mai multor activități în Europa 
Centrală și de Est. 

 

Călin Rus 

Este director la Institutul Intercultural Timișoara și are peste 15 ani de experiență în proiecte 
locale, naționale și europene privind romii. Este expert al Consiliului Europei, unde a 
participat între altele la proiectul Educația pentru copiii romi în Europa, iar în prezent este 
coordonator pentru curriculum și formare în cadrul Programului ROMED, privind formarea 
mediatorilor romi în Europa. 

 

Haroon Saad 

Conduce de mai mulți ani rețeaua europeană Quartiers en crise / European Regeneration 
Area Network, acum devenită organizația LUDEN. Pe baza acestei experiențe și a multor ani 
de activitate de teren în activități de regenerare urbană în Anglia, Olanda și Belgia, are o 
implicare activă în demersurile europene de promovare a unor politici sociale inovative, 
precum și în promovarea schimburilor europene în domeniu. În prezent coordonează un 
proiect european vizând îmbunătățirea imaginii romilor. 

 

Mihaela Vețan 

După mai mulți ani de activitate în domeniul social, și în urma unei colaborări cu Consiliul 
Europei, a înființat în 2008 la Timișoara Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare 
(CRIES), care a dezvoltat în premieră în România o serie de abordări inspirate din cele mai 
avansate practici europene în domeniu. Are o strânsă colaborare cu organizații membre ale 
Rețelei europene IRIS și este membră a grupului de lucru înființat de Ministerul Muncii 
pentru formularea unei propuneri legislative în domeniul economiei sociale. 
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ANEXE 

 

A1. INIȚIATIVE ȘI DOCUMENTE EUROPENE CU REFERIRE LA ECONOMIA SOC IALĂ  

 

În ultimii 30 de ani, sectorul economiei sociale a fost recunoscut şi instituţionalizat treptat în UE. 
Acest proces a fost marcat atât de progrese, cât şi de eşecuri. În ultimii ani, sectorul a fost subminat 
într-un fel, fiind nevoit în momentul de faţă să lupte din greu pentru obţine recunoaşterea şi sprijinul 
necesare pentru a trece de obstacolele specifice care îi limitează extinderea.53 

 

Prezentăm mai jos istoria principalelor evenimente marcante ale iniţiativelor instituţionale ale UE, 
inclusiv legislaţia, regulamente, comunicate şi directive legate de economia socială. 

 

Evenimente şi date cheie 

Anul Diverse iniţiative instituţionale ale UE referitoare la economia socială 

 

1978 

 Comitetul Economic şi Social European (EESC – European Economic and Social 
Committee) a fost una dintre primele instituţii europene care au recunoscut rolul economiei 
sociale, prin publicarea în anul 1978 a unui studiu asupra importanţei sociale a activităţilor 
promovate de cooperative, societăţi mutuale şi asociaţii în Europa;54 

 

1986 

 EESC a promovat prima conferinţă asupra „Economiei cooperativelor, societăţilor mutuale 
şi asociaţiilor” organizată în colaborare cu Comitetul Consultativ ale Asociaţiilor Cooperatiste 
(Consultative Committee of Cooperative Associations - CCACC). (În următorii ani EESC a emis 
mai multe opinii referitoare la economia socială şi componentele sale); 

 

1989 

 CE a publicat primul său comunicat referitor la „afacerile în sectorul economiei sociale”, 
care recunoştea specificitatea întreprinderilor economiei sociale şi rolul acestora pe piaţa 
internă. În acelaşi an, un birou pentru economia socială a fost creat în cadrul Directoratului 
general pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Conferinţe pe tema economiei sociale au fost 

                                                                 

53
  Map of European and National Social Economy Institutions and Organisations, p. 10.  

54
 Map of European and National Social Economy Institutions and Organisations, p. 15.  
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organizate periodic sub egida CE furnizând prilejuri importante pentru întâlniri şi creşterea 
conştientizării despre acest sector;55 

 

1992 

 Comisia a supus trei propuneri legislative către Consiliul European:56 
1. Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Cooperative Society 
(Propunere pentru o Reglementare a Consiliul asupra Statutului Societăţii Europene a 
Cooperativelor)  
2. Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Mutual (insurance society) 
(Propunere pentru o Reglementare a Consiliul asupra Statutului unei Societăţi Mutuale 
Europene a Asigurărilor) 
3. Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Association(Propunere 
pentru o Reglementare a Consiliul asupra Statutului unei Asociaţii europene) 

Aceste trei regulamente au fost însoţite de trei directive similare care impunea implicarea 
angajaţilor în procesul de luare a deciziilor în afacerile lor europene, cum este Directive on 
Employee Involvement – Directiva asupra implicării angajaţilor (Council Directive 
2001/86/EC of 8 October 2001)57. A fost nevoie de 11 ani pentru ca Statutul Societăţii 
Europene a Cooperativelor să fie adoptat pe 22 iulie 2003 (OJ of 18th August 2003 (L207)).58 
Celelalte două propuneri de reglementare au fost retrase de Comisie în 2006 din cauza lipsei 
de progrese în procesul legislativ; 

 

1995 

 Cele patru “familii” ale economiei sociale (cooperativele, societăţile mutuale, asociaţiile şi 
fundaţiile) au creat un Comitet consultativ temporar care a fost recunoscut de Comisie în 
1998 şi anulat în anul următor; 

 
 Summit-ul de la Luxemburg a aprobat noile linii directoare pentru ocuparea forţei de 
muncă, recunoscând importanţa economiei sociale pentru dezvoltarea locală (Economia 

                                                                 

55
 Primul obiectiv al CE a fost acela de a ajuta economia socială să satisfacă provocările pieţei interne, ceea ce a reflectat 

preocuparea Comisiei pentru competitivitate, crearea de locuri de muncă şi pentru cerinţele următoarei extinderi a uniunii. 

Aceste obiective au fost traduse în Programul multianual (1994-96) dar cu toate că majoritatea statelor membre au fost în 

favoare, Programul nu a fost adoptat de Consiliu, fiind retras de Comisie în 1997. 

56
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm  

57
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/co-operatives/index_en.htm  

58
 Obiectivul său era de a asigura cooperativelor un set potrivit de instrumente juridice care să uşureze activităţile 

transfrontaliere şi transnaţionale. Statutul Societăţii Europene a Cooperativelor este asemănător Statutului Companiilor 
Europene (SE) adoptat în 2001, dar a fost adaptat pentru caracteristicile specifice ale societăţilor cooperative. Statutul nu 
este de interes numai pentru cooperative. El furnizează de asemenea un instrument juridic ideal pentru companiile de tot 
felul care doresc să se adune în beneficiul comun, de exemplu pentru a intra pe pieţe, pentru a ajunge să fie economii de 
scală sau pentru a efectua activităţi de cercetare sau dezvoltare. Statutul permite ca 5 sau mai mulţi cetăţeni europeni 
(persoane fizice) din mai mult de un stat membru să creeze o Societate Europeană Cooperativă. Astfel, este prima şi singura 
formă de companie europeană care poate fi înfiinţată pornind de la zero şi cu răspundere limitată. Detalii sunt disponibile la 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/co-operatives/index_en.htm   

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/mutuals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/associations-foundations/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:207:0001:0024:EN:PDF#_blank
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/co-operatives/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/co-operatives/index_en.htm
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1997 

socială, şi mai ales întreprinderile sociale, reprezintă un actor major pentru politicile de 
ocupare şi incluziune socială. În acest domeniu, este implicat în mod direct Directoratul 
General pentru Ocupare şi Afaceri Sociale);  

 A fost adoptat Comunicatul Comisiei referitor la promovarea rolului organizaţiilor 
voluntare şi fundaţiilor în Europa [COM (1997) 241 final - 06.06.1997]. Scopul acestuia a fost 
de a iniţia un dialog între Comisie şi actorii cheie din sector, inclusiv organizaţiile umbrelă, 
practicienii, sfera academică şi autorităţile naţionale şi locale. 

 

2000 

 Recunoscând nevoia de a îmbunătăţi relaţiile cu sectorul organizaţiilor voluntare, Comisia 
a adoptat Lucrarea de discuţie "The Commission and Non-Governmental Organisations: 
Building a Stronger Partnership" (Comisia şi Organizaţiile Neguvernamentale: construind un 
parteneriat mai puternic); 

 După reforma Comisiei, Directoratul general pentru întreprinderi mici şi mijlocii a devenit 
parte din mai marele Directorat general pentru întreprinderi şi economie socială, 
concentrându-se pe „aspecte de întreprindere” a cooperativelor, societăţilor mutuale, 
asociaţiilor şi fundaţiilor;59 

 A fost creat Comitetul Permanent European al Cooperativelor, Societăţilor Mutuale 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor [European Standing Conference (Conférence Européenne 
Permanente - CEP) of Co-operatives, Mutual societies, Associations and Foundations (CEP-
CMAF)]. În 2008, CEP-CMAF şi-a schimbat denumirea în Social Economy Europe; 

 

 

2004 

 Publicarea a numeroase politici ale comunităţii şi de măsuri specifice de sprijin pentru 
dezvoltarea întreprinderilor sociale. Agenda Europeană a Antreprenorilor (COM(2004) 70 
final, 11.02.2004)  

 

2005 

 Documentul Integrated Lisbon Guidelines for Growth and Jobs (2005-2008) (Liniile 
directoare integrate de la Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă) promovează 
extinderea serviciilor sociale şi a economiei sociale în contextul Strategiei de la Lisabona, cu 
un obiectiv de creştere a cotei de participare a forţei de muncă în Europa la 70%, parţial prin 
implicarea persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii. De asemenea, în contextul Metodei 
deschise de coordonare pentru protecţia socială şi incluziune socială, este recunoscut rolul 
economiei sociale la incluziunea în societate şi pe piaţa muncii a persoanelor cele mai 
dezavantajate. 

 Legislaţie: Services of General Economic Interest (SGEI) (Servicii de interes economic 

                                                                 

59
 Întrucât în domeniul promovării competitivităţii IMM-urilor şi a întreprinderilor economiei sociale, nici o stipulare din 

tratat nu conţine o politică europeană specifică cu propriile sale instrumente juridice, rolul Comisiei este limitat la o acţiune 
orizontală care urmăreşte încurajarea creării unui mediu favorabil pentru IMM-uri şi întreprinderile sociale prin intermediul 
tuturor celorlalte politici existente ale comunităţii. În acest cadru, promovează cunoaşterea şi vizibilitatea sectorului şi 
dezvoltă legături cu oficialii publici responsabili pentru reglementare şi dezvoltare în economia socială din statele membre. 
Acţionează prin consultare cu organizaţiile reprezentative ale cooperativelor, societăţilor mutuale, asociaţiilor şi fundaţiilor. 
Map of European and National Social Economy Institutions and Organisations, p. 10. 

http://ec.europa.eu/enterprise/library/lib-social_economy/libr-soc-economy.html#communication
http://www.socialeconomy.eu.org/#_blank
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0070:FIN:EN:PDF#_blank
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0070:FIN:EN:PDF#_blank
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general) Legislaţie adoptată care specifică condiţiile în care compensaţia pentru companiile 
care asigură servicii publice este compatibilă cu legislaţia ajutorului de stat şi nu trebuie 
notificată în avans Comisiei.60 

 

2006 

 Despre taxa pe valoarea adăugată (VAT) Directiva Consiliului 2006/112/EC din 28 
noiembrie 2006. Sistemul comun al TVA permite statelor membre să autorizeze 
întreprinderile sociale să nu perceapă TVA pentru bunurile şi serviciile efectuate pentru 
interesul general. 

 

2007 

 Comunicat în domeniul serviciilor de interes general care includ serviciile sociale, pentru 
evaluarea celui mai bun mod de promovare a unui cadru UE transparent şi de încredere în 
care pot fi oferite servicii sociale. 

 Manual pentru întocmirea conturilor satelit ale companiilor din economia socială: 
cooperative şi societăţi mutuale 

 

 

2008 

 Decizia Consiliului European asupra politicilor de ocupare în statele membre (30/06/2008)  

 Comunicatul interpretativ al Comisiei referitor la aplicarea legii comunitare asupra 
procurării şi concesiunilor publice pentru partenerii publici/privaţi instituţionalizaţi 
(Institutionalised Public-Private Partnerships - IPPP) 

IPPPs sunt înţeleşi de CE ca o cooperare între părţi publice şi particulare care implică 
înfiinţarea unei entităţi cu capital mixt care face contracte sau concesiuni publice. 

Reglementarea Comisiei (EC) Nr. 800/2008 din 6 August 2008 care declară anumite categorii 
de ajutor compatibile cu piaţa comună în aplicarea Art. 87 şi 88 din Tratat (Reglementarea de 
exceptare în bloc) 

 

2009 

 Rezoluţia Parlamentului European din 19 februarie 2009 despre economia socială 
(2008/2250(INI))61 

 Directoratul general pentru piaţa internă şi servicii a lansat o consultare publică asupra 
dificultăţilor pe care fundaţiile le întâmpină atunci când lucrează trans-frontalier, asupra 
conţinutului unui posibil statut al fundaţiilor europene şi asupra modului în care statutul 
poate afecta atitudinea donatorilor şi fondatorilor. Consultarea este legată de un studiu de 
fezabilitate pe care Comisia l-a făcut public în acelaşi timp. Răspunsurile vor fi avute în vedere 
pentru evaluarea necesităţii şi impactului unui potenţial statut. Termenul pentru primirea 
răspunsurilor este 15 mai 2009. 

                                                                 

60
 De exemplu, compensaţia acordată spitalelor şi construcţiilor de locuinţe sociale pentru serviciile de interes general 

beneficiază de această reglementare indiferent de sumele implicate. Mai mult, există o prevedere care permite statelor 
membre să angajeze muncitori dezavantajaţi şi cu dizabilităţi, prin subvenţionarea salariilor. 

61
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//EN  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:EN:PDF#_blank
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:EN:PDF#_blank
http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article985
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/ppp/comm_2007_6661_en.pdf#_blank
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/ppp/comm_2007_6661_en.pdf#_blank
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/ppp/comm_2007_6661_en.pdf#_blank
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:en:PDF#_blank
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2250
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//EN


 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013, Axa prioritară 6:  Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenţie 6.1:  Dezvoltarea economiei sociale  
Titlul proiectului: Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi. Beneficiar: Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” 

 

147 

 

Parlamentul European a recunoscut importanţa economiei sociale la nivel european și prin crearea 
Intergrupului pentru economia socială în 1990.62 Intergrupul pentru economie socială este o 
platformă pentru schimburile dintre membrii Parlamentului European (MPE) şi membrii societăţii 
civile. Reprezentanți ai cooperativelor, societăţilor mutuale, asociaţiilor şi fundaţiilor împreună cu 
reprezentanţi ai societăţii civile şi angajaţi iau parte la întâlniri.  

Intergrupul pentru economie socială joacă un rol semnificativ în procesul democratic al UE, aşa cum 
s-a întâmplat în anul 2005, când membrii intergrupului au cerut elaborarea unui raport propriu 
asupra economiei sociale în cadrul Parlamentului European. Cererea a fost acceptată în 2008. 
Raportul produs a fost adoptat cu aproape 80% din voturi pentru, în cadrul şedinţei plenare din 19 
februarie 2009. Intergrupului recomandă viitoarelor preşedinţii europene sunt: 

 să aprobe statutele europene ale asociaţiilor, societăţilor mutuale şi fundaţiilor; 

 să introducă serviciile sociale de interes general în dezbaterea europeană şi să recunoască 
specificitatea interesului general a acelor servicii în noul tratat; 

 şi să recunoască contribuţia economiei sociale la modelul social european. 

 

Directoratul general întreprinderi şi industrie are principala responsabilitate legislativă pentru 
sectorul economiei sociale la nivelul Comisiei Europene, iar Unitatea pentru Întreprinderile mici şi 
mijlocii are responsabilitate operaţională63. Directoratul general consideră entităţile economiei 
sociale ca întreprinderi – în majoritatea lor de dimensiuni micro, mici şi medie (IMM) – şi de aceea 
ele fac parte din politica Comisiei care urmăreşte promovarea întreprinderilor, mai ales a IMM-urilor, 
independent de forma lor de afacere. Politica UE în acest domeniu urmăreşte crearea unui mediu de 
reglementare favorabil pentru întreprinderile economiei sociale astfel încât acestea să se poată 
dezvolta şi prospera alături de celelalte întreprinderi.  

Unitatea pentru Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) împarte sectorul economiei sociale în patru sub-
sectoare: Cooperative64, Societăţi Mutuale65, Asociaţii şi fundaţii66 şi Întreprinderi sociale67

. 

Directoratul general pentru ocupare, afaceri sociale şi şanse egale joacă un rol cheie în promovarea 
unei interacţiuni pozitive între politicile economice, sociale şi de ocupare, întrucât economia socială, 
şi mai ales întreprinderile sociale, sunt un actor principal al politicilor ocupaţionale şi de incluziune. 
Au existat încercări de finanţare între 1997 şi 2000 pentru o acţiune pilot „Al treilea sistem şi 
ocuparea” care au finanţat proiecte care urmăreau întărirea rolului celui de-al treilea sector în 

                                                                 
62

 http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique60&lang=en  
63

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm  
64

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/co-operatives/index_en.htm  
65

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/mutual 
societies/index_en.htm  
66

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/associations-
foundations/index_en.htm  
67

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/social-
enterprises/index_en.htm  

http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique60&lang=en
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/co-operatives/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/mutuals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/mutuals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/associations-foundations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/associations-foundations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/social-enterprises/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/social-enterprises/index_en.htm
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crearea de locuri de muncă. Această linie de buget a finanţat şi mai multe studii transnaţionale care 
au permis promovarea unui schimb de experienţă şi de cunoştinţe la nivelul Uniunii Europene. Din 
păcate, ulterior unitatea care se ocupa de acest program a fost desfiinţată. Un număr mare de 
proiecte au fost finanţate în anii anteriori prin iniţiativa EQUAL a Fondului Social European (FSE), 
pentru dezvoltarea rolului întreprinderilor sociale în lupta împotriva excluderii şi pentru promovarea 
ocupării, creării de locuri de muncă şi pentru integrare socială. Întrucât programul EQUAL s-a încheiat, 

începând din 2007 Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi FSE au preluat sprijinul pentru 
organizaţiile din economia socială/al treilea sector. 

 
Instrumente financiare ale Uniunii Europene în sprijinul serviciilor de microfinanțare 
 
Uniunea Europeană derulează programe de microcreditare prin care facilitează acordarea de 
împrumuturi de până la 25 000 EUR persoanelor fizice autorizate şi firmelor cu mai puţin de 10 
angajaţi. 
 
UE nu oferă microcredite(împrumuturi de până la 25 000 EUR) direct persoanelor fizice sau juridice, 
ci pune la dispoziţia intermediarilor fonduri (garanţii, împrumuturi, garanţii de participare la capital 
etc.) care le permit acestora să acorde întreprinderilor mici finanţare pentru participarea la capital, 
credite etc. Principalele iniţiative UE de microfinanţare sunt: 
 
PCI (Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare) vine în sprijinul microantreprenorilor care 
vor să demareze sau să extindă o afacere. 
 
Progress (Instrumentul european de microfinanţare Progress) oferă, prin intermediul furnizorilor de 
microcredite, fonduri pentru persoanele care şi-au pierdut locul de muncă şi vor să demareze o 
afacere sau pentru antreprenorii care vor să-şi extindă afacerea, dar nu au acces la servicii bancare 
tradiţionale. 
 
JEREMIE (Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii) 
permite statelor membre să utilizeze fonduri structurale pentru a sprijini întreprinderile mici şi foarte 
mici. În unele ţări din UE, furnizorii de microcredite beneficiază de garanţii, credite şi garanţii de 
participare la capital. 
 
JASMINE (Acţiunea comună în sprijinul instituţiilor de microfinanţare din Europa) dezvoltă 
capacitatea furnizorilor de microcredite şi îi ajută să devină operatori viabili şi durabili pe piaţa 
creditelor. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=836
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A2. REȚEAUA COOPERATIVES EUROPE.  

 

Domenii de 
activitate 

Numele organizaţiei 
umbrelă şi anul 
înfiinţării 

Numărul 
cooperativelor 
membre 

Acoperire 
în UE 

Cifre de bază 

Agricultura  

COGEA:  

Sectorul european 
pentru cooperativele 
agricole (înfiinţat în 
1959) 

40 EU (27) 

 40.000 
întreprinderi 
cooperativă în UE 

 600.000 angajaţi 

 9 milioane de 
membri 

 Cifră de afaceri 
anuală 260 miliarde € 

 Reprezintă 50% 
din piaţa materialelor 
agricole 

 60% din piaţa 
colectării, procesării 
şi comercializării 
produselor agricole 

Cooperative 
în industrie, 
construcţii şi 
servicii, 
servicii 
sociale şi 
integrare 
socială 

CECOP:  

Confederaţia 
europeană a 
cooperativelor 
muncitoreşti, a 
cooperativelor 
sociale şi a 
întreprinderilor 
sociale şi 
participative  

(înfiinţată în 1979) 

29 federaţii 
naţionale ale 
cooperativelor şi 
întreprinderilor 
participative 

29 

 60.000 
întreprinderi 

 900.000 membri 

 7 milioane 
muncitori angajaţi 

Consumatori   3.200 cooperative 
locale şi 

În toată  25 membri 
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EUROCO-OP:  

Sectorul 
cooperativelor de 
consum din Europa  

(înfiinţat în 1957) 

regionale68 Europa consumatori  

 €70 cifră de 
afaceri 

 300.000 angajaţi 

 36.000 magazine 
de vânzare 

Construcţii de 
locuinţe   

Co-operatives 
Europe Housing este 
secţiunea de 
cooperative a 
Cecodhas. European 
Liaison Committee 
for Social Housing 
Cecodhas, înfiinţat în 
1988, - reţeaua 
europeană pentru 
promovarea 
dreptului la locuinţă 
decentă pentru toţi 

 Cecodhas: 
46 federaţii 
regionale şi 
naţionale, 
reprezentând 
împreună peste 
39.000 
întreprinderi 
publice, voluntare 
şi cooperative 
pentru construcţii 
de locuinţe sociale. 

 Co-
operatives Europe 
Housing, 
reprezintă 15,140 
întreprinderi. 

In 19 ţări 

 Cecodhas asigură 
21 milioane de 
construcţii de 
locuinţe în întreaga 
UE 

 Co-operatives 
Europe Housing, are 
5.6 milioane membri 
şi asigură 38.000 
locuri de muncă. 

Bănci 

EACB:  

Asociaţia europeană 
a cooperativelor 
bancare (înfiinţată în 
1970) 

4,500 bănci 

60,000 filiale 
In UE 

 60 milioane de 
membri (clienţi şi 
patroni) 

 140 milioane 
clienţi 

 720.000 angajaţi 
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  http://www.euroco-op.org/home/en/default.asp  

http://www.eurocoop.org/home/en/default.asp

