
 

 

Dlui Codrin Scutaru Secretar de Stat,  

Ministerul Muncii , Protectiei Sociale, Familiei si Persoanelor Varstnice 

4 iulie  2013 

Stimate Domnule Secretar de Stat,  

Ref: Proiectul Legii Economiei Sociale 

Reprezentantii organizatiilor semnatare multumesc  Ministerului Muncii si Protectiei Sociale  pentru deschiderea 

avuta in dezbaterea proiectului de lege si modificarea acestuia astfel incat sa contribuie cat mai eficient la 

dezvoltarea economiei sociale, un obiectiv comun al ambelor parti. 

Prima dezbatere publica ne-a oferit prilejul sa intelegem mai bine caror provocari trebuie sa raspunda proiectul 

de lege si elementele pe care Ministerul le are in vedere pentru a fi reglementate.  

Organizatiile semnatare au avut in perioada care a trecut de la dezbatere consultari suplimentare pentru a 

formula o opinie unitara care, speram, raspunde si asteptarilor Ministerului de la prezenta propunere legislativa 

si  va eficientiza urmatoarele dezbateri. Va prezentam in continuare elementele cheie ale acestei pozitii care 

speram sa fie avute in vedere la dezbatarea din 30 octombrie, unde propunem ca discutiile sa inceapa cu  aceste 

puncte cheie. Acestea odata agreate, dezbaterea pe articole va decurge mai usor permitandu-ne sa incheiem  in 

timpul rezervat acestora. Pozitia se completeaza cu propunerile de amendamente detaliate. 

Pozitia organizatiilor semnatare privind Proiectul Legii economiei sociale – elemente cheie 

1. Intreprinderea sociala - definiţie 

Este necesară definirea unor criterii specifice care să delimiteze clar acest grup de întreprinderi. Astfel vă 

propunem să poată fi recunoscute ca  intreprinderi sociale numai intreprinderile care indeplinesc cumulativ 

urmatoarele conditii: 

a) actioneaza in scop social  si/ sau in interesul general al comunitatii  

b) aloca minim 90 % din excedentul sau profitul realizat scopului social  

c) Se obliga, prin actele de infiintare si functionare, sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una 

sau mai multe intreprinderi sociale;   



d) Aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand nivele de salarizare echitabile, intre care nu pot 

exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8. 

e) Asigura un management si proces decizional transparent, democratic şi participativ în realizarea obiectivelor 

individuale sau de grup; 

f) Functioneaza independent fata de orice alta entitate decat cele prevazute in proiectul Legii la art. 8 alin.(1);  

g) Functioneaza pe baza autonomiei decizionale in procesele de numire si revocare a organelor de conducere, 

de punere în executare şi de control al propriilor activităţi. 

2. Intreprinderea de insertie sociala – intreprindere sociala de insertie - definitie 

Va sugeram utilizarea sintagmei de intreprindere sociala de insertie care reda mai précis rolul acestor 

intreprinderi care este insertia socio-profesionala si nu doar cea sociala si faptul ca aceste intreprinderi sunt 

inainte de toate intreprinderi sociale . Astfel conform Retelei de Intreprinderi Sociale de Insertie RISE care 

grupeaza 9 organizatii care actioneaza in acest domeniu de catva timp in Romania, intreprinderea sociala de 

insertie este intreprinderea sociala care are ca scop acompanierea socioprofesionala individualizata a 

persoanelor din grupuri vulnerabile pentru integrarea lor in societate si pe piata muncii, in forme protejate sau 

conventionale. Intreprinderile sociale de insertie pot propune forme de insertie permanenta in cadrul lor sau 

tranzitorie ca rampa de lansare catre piata muncii clasica.  

Intreprinderile sociale de insertie sunt acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ toate conditiile necesare 

intreprinderilor sociale si asigura in plus indeplinirea urmatoarelor conditii: 

 permanent, cel puţin 30 % din numarul mediu lunar de angajati calculat pe baza normei intregi de 8 

ore/zi  să aparţină unor categorii de persoane din grupul vulnerabil;  

 încadrarea activităților desfășurate de întreprinderea de inserţie socială în obiectivele planului județean 

de dezvoltare sau în politicile publice în domeniul asistenţei sociale, propunand in mod obligatoriu 

fiecarui angajat in insertie din grupul vulnerabil un parcurs de acompaniere socioprofesionala 

individualizat. 

Parcursul de acompaniere socioprofesionala include masuri ca: informarea, consilierea, accesul la formele de 

pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în 

funcţie de nevoile persoanelor, medierea locului de munca pe piata conventionala a muncii şi alte măsuri care 

au scop sprijinirea inserţiei sociale şi profesionale, in functie de dificultatile cu care se confrunta fiecare angajat 

in insertie. 

Unităţile protejate (conform definiţiei date de Legea nr.448 din 06.12.2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată) sunt considerate întreprinderi de inserţie socială, trebuie să 

respecte prevederile acestei legi şi beneficiază în continuare de prevederile Legii nr.448/2006. 

 

 



3. Marca sociala   

Pentru a operationaliza obiectivul major al legii si anume acela de sprijini dezvoltarea intregului sector al 

economiei sociale si cu precadere cel al intreprinderilor sociale de insertie marca sociala va fi acordata la cerere 

tuturor intreprinderilor sociale care intrunesc criteriile prevazute in propunerea noastra.  

Acordarea marcii va fi in sarcina unei autoritati publice care detine si mijoacele necesare pentru activitatea de 

control si sanctionare. Alegerea autoritatii publice care va acorda si supraveghea modul de utilizare a marcii 

sociale trebuie facuta avand in vedere urmatoarele: 

- Autoritatea publica va avea mijloacele de supraveghere, control si sanctionare necesare  

- Autoritatea publica va avea competenta de a evalua criteriile necesare statutului de intreprindere 

sociala care sunt cu precadere  de ordin financiar al intreprinderii – profit, patrimoniu, activitate 

economica cu scop social  

- Autoritatea publica respectiva avea mandat in domeniul in care intreprinderile sociale au unele beneficii 

si anume cu precadere cel fiscal  

- Autoritatea publica respectiva va avea mandat in toate sectoarele economice in care intreprinderile 

sociale sunt active   

Alegerea corecta a autoritatii care va avorda marca si va supraveghea utilizarea acesteia va preveni aparitia unor 

situatii ca cele din sectorul unitatilor protejate, unde activitatea de monitorizare si control a fost insuficienta 

dand nastere unor abzuri de  statutul fiscal respectiv. 

In acest sens, propunerea noastra este ca Marca sociala sa fie acordata de Autoritatea Nationala a Administratiei 

Fiscale. 

In ce priveste recunoasterea statutului de intreprindere  sociala de insertie suntem de acord ca aceasta sa fie in 

mandatul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca respectiv a agentiilor teritoriale din subordine. 

4.  Finantarea intreprinderilor sociale si a intreprinderilor sociale de insertie 

Fata de discutiile avute in cadrul dezbaterii publice cu privire la necesitatea reglementarii economiei sociale 

pentru a se asigura cadrul necesare pentru viitoarea perioada de programare a fondurilor europene si cu 

precadere a FonduluiSocial European in Romania, organizatiile semnatare considera ca procesul de elaborare a 

politicilor publice nationale nu trebuie  sa fie confundat cu procesul de programare a fondurilor europene, un 

proces distinct care are loc in cadrul partenerial consfintit prin regulamentele europene si prin reglementarile 

nationale in vigoare. In acest sens Coalitia si grupul sau de lucru solicita includerea sa in Grupul de Lucru Tematic 

pentru Antreprenoriat si Economie Sociala unde va contribui cu date si experiente concrete din teren la  analiza  

asupra domeniului economiei sociale si propuneri in consecinta.    

5. Registre si statistici 

Grupul  a analizat cerintele existente la nivelul institutiilor europene (in speta in Rezolutia Parlamentului 

European referitoare la economia sociala din 2009 si in Planul de Actiuni din cadrul Iniatitivei Comisiei Europene 

privitoare la Afacerile Sociale ) si a constatat ca acestea se refera la registre statistice si nu la registre de 



evidenta.  Impartasim preocuparea Ministerului pentru existenta unor statistici riguroase ale domeniului 

economiei sociale in Romania dar dorim evitarea excesului administrativ. Mai mult, dat fiind ca marca se acorda 

numai organizatiilor care o solicita exista riscul ca registrul de evidenta sa prezinte o realitate incompleta a 

economiei sociale din Romania.  

 Astfel, in conformitate cu documentele europene  mentionate  propunem includerea unor prevederi  specifice 

in lege care sa permita introducerea conturilor nationale statistice satelit privitoare la economia sociala. In acest 

mod Institutul National de Statistica va prezenta anual statistica economiei sociale si a intreprinderilor sociale 

din Romania, mai ales ca in cadrul Institutului exista in prezent pregatirea de specialitate necesara.   

6. Prevederile legii privind intreprinderile sociale de insertie 

Organizatiile semnatare sustin integral propunerile de modificare ale proiectului propuse de Reteaua 

Interprinderilor sociale de insertie  RISE 

Masuri active de sprijinire  a intreprinderilor sociale de insertie – propuneri RISE 

Fara a confunda finantarea intreprinderilor sociale cu programarea fondurilor structurale europene, finantarea 

intreprinderilor sociale de insertie ar trebui sa includa subventii pentru locurile de munca in insertie create in 

valoarea cumulata a contributiilor si impozitului pe salariu aferente angajatului in insertie si angajatorului din 

fondul de somaj.1 

Pentru personalul neproductiv de acompaniere sociala si profesionala a angajatilor in insertie - consilier insertie, 

consilier de orientare profesionala, asistent social, psiholog etc, respectand principiul raportului de 1 

profesionist de acompaniere socioprofesionala la minim 10 angajati in insertie - intreprinderile sociale de 

insertie vor primi o subventie din bugetul destinat finantarii serviciilor sociale sau al serviciilor de ocupare 

pentru plata contributiilor si impozitului pe salariu aferente angajatului si angajatorului, in baza unei conventii 

incheiate intre intrepriderea sociala de insertie si serviciul abilitat din cadrul Ministerului Muncii. 

Pentru angajatii in insertie care beneficiaza de un plan individual de formare sau calificare profesionala in 

concordanta cu proiectul profesional agreat in cadrul parcursului individualizat de acompaniere 

socioprofesionala, intreprinderile sociale de insertie vor beneficia trimestrial in baza unui raport si justificativelor 

aferente (facturi, salarii formatori acreditati) de rambursarea contravalorii formarii profesionala acreditate 

CNFPA sau ISCIR din fondul de somaj in baza unei conventii incheiate intre intreprinderea sociala de insertie si 

ALOFM. 

7. Clauze sociale si rezervare de piete publice 

Formularea de clauze sociale si prioritate acordata intrepriderilor sociale in insertie in cadrul procesului de 

selectie in procedurile de achizitie publica. 

 

                                                           
1
 Aceasta subventie va reveni deci in bugetul de Stat prin plata contributiilor si impozitului pentru fiecare contract de munca 

pentru persoane din grupul vulnerabil in insertie, identificat cf art 5 alin(3). Intreprinderea sociala de insertie a trebui deci 
sa suporte din bugetul propriu doar salariul net angajatului in insertie 



8. Facilitati fiscale: 

Întreprinderile sociale si intrepriderile sociale de inserţie beneficiază de scutire la plata taxelor de autorizare la 

înfiinţare/reautorizare; 

Întreprinderile sociale si  intrepriderile sociale de inserţie beneficiază de scutire de plată a impozitului pe profit, 

cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin scutire să fie reinvestit în activităţi de infrastructura, pentru 

restructurare sau pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru, măsuri 

de acompaniament social şi/sau amenajarea locurilor de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

9. Dialogul social structurat intre autoritatile publice si sectorul economiei sociale 

In urma demersurilor de legiferare a economiei sociale din ultimii ani in Romania a reiesit clar necesitatea 

coordonarii politicilor publice in domeniul economiei sociale si a dialogului structurat cu actorii cheie din acest 

sector .  In acest scop, organizatiile semnatare sustin necesitatea pastrarii in lege a Comisiei pentru dezvoltarea 

economiei sociale, ca organism care poate asigura dialogul structurat.  

In speranta unei bune colaborari pentru finalizarea proiectului de lege, va transmitem, stimata Doamna Secretar 

de Stat, cele mai bune ganduri  

Organizatii care au contribuit la elaborarea amendamentelor propuse 

1. Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile 

2. Federatia CARP Omenia 

3. RISE Reţeaua Întreprinderilor de Inserţie Socială 

4. Asociatia Ateliere fără Frontiere 

5. Federaţia Filantropia 

6. Asociatia CRIES 

7. Asociatia CRED 

8. Asociatia REACT 

9. Fundatia Romanian Angel Appeal 

10. Fundatia Soros 

11. Structural Funds (fonduri-structurale.ro)   

12. Simona Stănescu Expert Coordinator Social Economy Model for Romania Project UNDP Romania  
 

In numele grupului de lucru, 

 

Ancuta Vamesu 
Coordonator economie sociala 
Institutul de Economie Sociala  - Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile  
ancuta.vamesu@fdsc.ro, 0745 131354,  

mailto:Ancuta.vamesu@fdsc.ro

