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Organizațiile economiei sociale contribuie indirect la creșterea ocupării forței de muncă prin 

îmbunătățirea șanselor de angajare ale lucrătorilor, în special al celor cu risc ridicat de excludere 

de pe piața muncii.   

 

Furnizorii de formare profesională și servicii de stimulare a ocupării forței de muncă au un rol 

central în implementarea măsurilor active din cadrul politicilor de ocupare și incluziune socială, 

ambele cadre de politici publice constând într-un un set de intervenții ce pot determina 

semnificativ, dar pe termen scurt, volumul și structura ocupării și corespunzător a șomajului, la 

nivelul întregii populații sau în ceea ce privește grupurile aflate în situații severe de excludere.   

 

Politicile active de ocupare și incluziune socială sunt instrumentalizate preponderent prin Fondul 

Social European (FSE), implementat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POSDRU) și într-o mai mică măsură prin bugetul asigurărilor de șomaj 

administrat de serviciul public de ocupare, Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă 

(ANOFM).  

  

Datele de cercetare arată că în ceea ce privește FSE/POSDRU, organizațiile economiei sociale, 

asociații și fundații, dețin un rol central, în cel de-al doilea caz, serviciul public prin centrele sale 
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județene și regionale, alături de furnizorii - societăți comerciale, par a fi principalii actori ai 

politicilor de ocupare.   

 

Analiza desfășurată în cadrul acestui proiect de cercetare asupra beneficiarilor de proiecte 

contractate prin FSE/POSDRU evidențiază în mod clar că principalii actori ai politicilor de 

ocupare și incluziune socială sunt organizațiile de economie socială, în special asociațiile și 

fundațiile, acestea contractând mai bine de jumătate din proiectele finanțate, iar un segment 

important de asociații și fundații contractante sunt furnizori acreditați de formare profesională și 

servicii de stimulare a ocupării, 49% dintre aceștia având proiecte contractate în cadrul acestui 

program.  

 

Pe de altă parte, organizațiile economiei sociale din domeniul formării și ocupării acționează pe 

o piață din ce în ce mai competitivă, peste trei pătrimi din totalul furnizorilor de economie 

socială derulând activități economice generatoare de venit, beneficiarii, persoane fizice sau 

juridice achitând integral sau parțial serviciile oferite de furnizori.   

    

Emergența pieței de formare profesională și servicii de ocupare este confirmată și de faptul că 

numărul beneficiarilor deserviți de către furnizori privați a crescut ca număr în detrimentul celor 

înregistrați în cadrul instituțiilor publice; totodată, numărul beneficiarilor incluși în programe de 

formare profesională organizate de către furnizorii autorizați cu care agențiile pentru ocuparea 

forței de muncă au încheiat contracte a crescut de la 17% din total beneficiari în 2009, la 42% în 

2011, ceea ce evidențiază o tendință crescătoare de externalizare a serviciilor de formare 

profesională către furnizorii acreditați.  

 

Principala măsură a politicilor de ocupare și incluziune socială din România constă în facilitarea 

accesului și creșterea participării la formare profesională și servicii de ocupare a unor categorii 

cât mai largi din populație; conform datelor de cercetare, numai în 2011, asociațiile și fundațiile 

au furnizat servicii către aproximativ 350 mii beneficiari, ceea ce reprezintă 17% din totalul 

beneficiarilor de servicii formare și ocupare la nivelul respectivului an; între beneficiarii 

organizațiilor de economie socială se regăsesc în principal șomerii de lungă durată, persoanele de 

etnie romă, tinerii (sub 25 ani) necalificați sau slab calificați și persoanele cu probleme sociale, 

în cazul acestor categorii de grupuri vulnerabile, furnizorii - asociații și fundații prezentând 

valori peste media întregii populații de furnizori analizați.  

 

Furnizorii autorizați în servicii de formare profesională și servicii de stimulare a ocupării forței 

de muncă sunt majoritar societăți comerciale , 67% în cazul formării profesionale și 75% în cel 

al serviciilor de ocupare. Numărul de organizații și nivelul angajării arată mai degrabă o tendință 

de stabilizare, creșterea importanței mecanismelor de piață și mecanismelor de finanțare prin 

FSE/POSDRU neavând un impact semnificativ în crearea de noi organizații sau în creșterea 

nivelui de angajare la nivelul întregului sector.  
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Cu toate acestea, raportat la numărul de organizații și medie angajați, furnizorii de formare 

profesională și servicii ocupare reprezintă unul din cei mai importanți angajatori din cadrul 

economiei sociale din România; la sfârșitul anului 2011, furnizorii privați aparținând economiei 

sociale angajau un număr de 11,1 mii persoane, cu o medie pe organizație de 21 angajați.Datele 

de cercetare arată că furnizorii de formare profesioanală și servicii de ocupare aparținând 

economiei sociale prezintă un nivel mai ridicat de performanță și eficiență organizațională 

comparativ cu furnizorii-societăți comerciale.  

 

Asociațiile și fundațiile prezintă cea mai mare pondere de angajați implicați direct în furnizarea 

serviciilor din total angajați comparativ cu celelalte tipuri de furnizori. Cele mai mici cheltuieli 

în medie pe beneficiar se înregistrează în cazul furnizorilor publici și organizațiilor de economie 

socială;  în schimb asociațiile și fundațiile au în medie, venituri pe beneficiar mai mici decât 

furnizorii privați - societăți comerciale datorită faptului că impun taxe mai mici cursanților și își 

ajustează corespunzător în jos nivelul cheltuielilor pe beneficiar.     

 

Rezultatele cercetării au relevat existența unor modele de operare și comportamente 

organizaționale variate în funcție de tipul și volumul de servicii oferite, tipologia beneficiarilor și 

a surselor de finanțare sau în funcție de tipul programelor de formare alese.  

 

În cadrul acestora se diferențiază organizațiile care oferă exclusiv servicii de formare 

profesională și care adeseori adoptă strategii și comportamente asemănătoare societăților 

comerciale; un segment important de organizații oferă exclusiv sau preponderent cursuri de 

calificare și inițiere adresate persoanelor fizice, adeseori șomeri înregistrați în bazele de date ale 

serviciului public de ocupare, uneori contractând servicii finanțate de către acesta. Aceste 

organizații prezintă un grad de specializare redus, oferind o gamă largă de cursuri și au drept 

obiectiv principal maximizarea volumului de activitate al organizației.  

 

O a doua categorie de furnizori aparținând economiei sociale sunt preponderent orientați către 

furnizarea de cursuri perfecționare și training nestandardizat, având drept principali clienți 

companii mari sau persoane fizice; acești furnizori au un grad de specializare mult mai pronunțat 

în comparație cu organizațiile ce oferă cursuri de calificare sau inițiere atât în ceea ce privește 

oferta de cursuri cât și în ceea ce privește segmentarea clienților. Furnizorii specializați dezvoltă 

adesea cursuri deschise conform expertizelor acumulate în domeniul în care organizația 

activează.   

O categorie aparte de furnizori sunt cei care oferă servicii integrate sau combinații de servicii de 

formare, ocupare, consiliere pentru începerea unei afaceri și uneori servicii sociale și locuri de 

muncă în propria organizație, în forma unităților protejate sau în cadrul organizației fără regim 

de unitate protejată; organizațiile care oferă servicii multiple au drept beneficiari grupuri 

defavorizate distincte fiind mai degrabă orientate către nevoile grupului țintă decât spre 

activitatea economică. Organizațiile cu servicii integrate se auto-identifică cu principiile 

economiei sociale mult mai pregnant decât celelate tipuri de furnizori; aceste organizații 
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monitorizează frecvent numărul de beneficiari care și-au găsit un loc de muncă după ce au 

beneficiat de serviciile organizației , confirmând tendința înregistrată la nivel european prin care 

programele de formare profesională sunt tot mai mult legate de programele de creare de locuri de 

muncă. 

 

Ca și celelalte forme de organizare ale economiei sociale, furnizorii de formare și servicii 

ocupare apelează la surse de finanțare diverse, prin mecanisme de piață sau non piață. Finanțările 

nerambursabile prin programele FSE/POSDRU constituie ținta predilectă a furnizorilor cu 

servicii integrate sau specializați, datorită numeroaselor linii de finanțare deschise și volumului 

consistent al acestora; atitudinea generală față de acest tip de finanțare este mai degrabă 

ambivalentă, percepția negativă fiind în principal datorată întârzierilor sistematice în 

rambursarea cheltuielilor de către autorități sau birocrației excesive. Pe de altă parte, programele 

de finanțare nerambursbile au constituit o provocare pentru organizațiile specializate în cursuri 

de perfecționare prin mutarea accentului către beneficiari aparținând mai degrabă grupurilor 

defavorizate, principala țintă de formare și ocupare din cadrul FSE/POSDRU.  

Principalele dificultăți cu care se confruntă furnizorii - asociații și fundații se referă la 

administrarea fluxului de numerar, accesarea și administrarea proiectelor co-finanațate prin 

fondurile nerambursabile și la încheierea de contracte de furnizare de servicii cu autorități 

publice sau cu serviciul public de ocupare, ponderea contractării de servicii în veniturile totale 

atrase prin intermediul finanțărilor publice fiind redusă și insuficient exploatată.  

 

Principalii factorii ce influențează negativ dezvoltarea acestui domeniu de activitate, mai ales a 

celui de formare profesională, se referă la scăderea cererii de pe piața liberă datorită creșterii 

numărului de cursuri finanțate prin FSE/ POSDRU și nivelul scăzut al contractărilor de servicii 

prin serviciul public de formare și ocupare, amintit mai sus. Necunoașterea nevoilor de formare 

reale de pe piață muncii datorită absenței unei strategii naționale sau sectoriale în domeniu și 

lipsa unor rețele efective de asociații profesionale puternice în domeniu sunt alți factori percepuți 

a influența negativ dezvoltarea organizațiilor de economie socială din domeniul serviciilor de 

ocupare și formare. 

 

 

 

Studiu realizat în cadrul proiectului „Prometeus – promovarea economiei sociale în 

România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene” (ID 

57676), implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Sociologie, 

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises şi Centrul Naţional de 

Pregătire în Statistică și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în Oameni! 

 

 


