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Economia socială contribuie în diferite feluri la ocuparea forței de muncă, în mod direct prin 

angajarea în propriile organizații: asociații, cooperative, fundații și mai recent întreprinderi 

sociale și indirect prin prisma multiplelor funcții pe care aceasta le îndeplinește.   

 

Cooperativele organizează și mențin în viață activitățile economice ale lucrătorilor independenți, 

agricultori sau mici meșteșugari. În cazul întreprinderilor sociale de inserție, crearea de locuri de  

muncă pentru persoanele aflate în situații severe de excludere socială reprezintă finalitatea 

ultimă, rațiunea de a fi a acestor organizații.   

 

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

îmbunătățirea șanselor de angajare a lucrătorilor defavorizați, cu capacitate de muncă scăzută. 

Furnizorii de servicii de ocupare și formare profesională și uneori cei de servicii sociale au un rol 

foarte important în implementarea măsurilor active de ocupare din cadrul politicilor publice de 

ocupare sau incluziune socială.  

 

În ultimii ani, un rol important în resurgența formelor de economie socială l-au avut politicile 

publice active de ocupare sau incluziune socială, modelele explicative ale economiei sociale 

fiind demarcate din ce în ce mai des prin referire la cadrele acestor politici.  
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Apariția, avantajele comparative și justificarea includerii acestor organizații în cadrele de politici 

menționate sunt explicate în teoriile economice neoclasice prin prisma unor serii de limitări ale 

mecanismelor de piață (existența unor segmente de piață insolvabile, situații de asimetrie 

informațională, servicii cu pronunțat caracter relațional), aceste limite fiind depășite sau atenuate 

în cazul economiei sociale datorită caracteristicilor specifice ale organizațiilor sale: management 

co-participativ, conducere democratică și constrângerea nedistributivității profitului.  

 

În România, organizațiile de economie socială au o orientare pronunțată către furnizarea de 

servicii (în principal servicii sociale, educație și formare profesională), peste jumătate din 

locurile create în economia socială aparținând sectorului terțiar; o altă tendință recentă constă în 

orientarea către servicii adresate grupurilor considerate a avea un risc ridicat de excludere 

socială, datele de cercetare arătând că mai bine de două treimi din organizații sunt implicate, într-

o formă sau alta, în furnizarea de servicii dedicate grupurilor de persoane aflate în dificultate.  

 

Organizațiile de economie sociale au în medie un număr mic de angajați, nivelul scăzut de 

angajare putând  fi explicat prin faptul că țările în care dezvoltarea economiei sociale este de dată 

recentă, precum România, tind să� aibă� organizații relativ tinere și mai mici, comparativ cu 

ță�rile ce dispun de un grad ridicat de instituționalizare a organizațiilor de economie socială; o 

altă explicație rezidă în faptul că acestea par a fi încă dependente mai degrabă de finanțările 

private în forma granturilor, donațiilor, sponsorizărilor ce au de regulă un grad de stabilitate și 

predictibilitate scăzut, ce nu încurajează un nivel ridicat de angajare. Principalele documente de 

politici publice atribuie economiei sociale un rol important în realizarea obiectivelor și punerea 

în practică a măsurilor active de incluziune socială a grupurilor cu risc ridicat de excludere 

socială și de pe piața muncii, acesta fiind deatfel rolul cel mai vizibil conferit economiei sociale 

în cadrul politicilor publice ale statelor comunitare. 

 

Cadrele de politici publice apărute după aderare au conferit un conținut integrator a ceea ce 

numim în prezent economie socială; acestea au "invitat” organizații care în prealabil nu aveau o 

identitate și cultură comună, precum asociații și cooperative, să participe la implementarea 

măsurilor active de incluziune socială a grupurilor sociale defavorizate.  

 

Analiza preliminară a impactului finanțărilor prin Fondul Social European arată că principalii 

actori ai politicilor de ocupare și incluziune socială sunt organizațiile de economie socială, în 

special asociațiile și fundațiile, acestea accesând mai bine de jumătate din proiectele contractate, 

prin urmare rolul central atribuit economiei sociale în cadrul acestor politici a fost pe deplin 

îndreptățit. Totuși, accesarea finanțărilor publice de tip grant prin programele opearationale ale 

fondurilor structurale sunt de regulă inaccesibile organizațiilor de economie socială de mărime 

mică sau medie care operează la nivel local, datorită lipsei structurale a unor rezerve financiare 

care să asigurare capitalul de lucru necesar între rambursări.    
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Poate cel mai important rol în consolidarea și dezvoltarea organizațiilor de economie socială și 

indirect în creșterea ocupării forței de muncă în cadrul acestora îl reprezintă creșterea nivelului 

de contractare de servicii încheiate cu autoritățile publice locale. Creșterea volumului serviciilor  

oferite de către furnizorii privați din economia socială prin contracte încheiate cu autoritățile 

publice sau atragerea unor venituri stabile, predictibile și cu potențial de creștere, influențează în 

mod semnificativ nivelul de angajare și stabilizare a forței de muncă în organizațiile de economie 

socială; în acest context, furnizorii de servicii intervievați în cadrul acestui proiect de cercetare 

recomanada punerea în practică a finanțărilor publice către organizațiile de economie socială prin 

mecanisme integrate de tipul contractare/subvenții/clauze sociale în contracte de achiziție 

publică.   

 

Integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile la excludere de pe piața muncii este în 

prezent cea mai vizibilă componentă a economiei sociale, mai ales în cazul celei mai noi forme 

conceptuale și juridice ale acesteia, cea a întreprinderii sociale și a sub-componenței sale, 

întreprinderea socială de inserție.  

 

În România, putem vorbi de întreprinderi sociale de inserție doar la nivel conceptual, proiectele 

succesive de legi-cadru ale economiei sociale și întreprinderii sociale nefiind adoptate până în 

prezent; totuși, la nivelul realității empirice, organizațiile de economie socială au o orientare 

pronunțată către integrarea socială și profesională a grupurilor vulnerabile, peste două treimi din 

totalul organizațiilor de economie socială din România desfășurând activități ce implică într-o 

formă sau alta persoane aflate în situații de excludere socială.  

 

Unitățile protejate, organizații cu un rol explicit în integrarea pe piața muncii a persoanelor cu 

dizabilități sunt  forme organizaționale apropiate modelului întreprinderilor sociale de inserție.  

 

Cum cadrul legal al unităților protejate nu face nicio referire la principiile constitutive ale 

economiei sociale (management participativ, conducere democratică, restricții în distribuirea 

profiturilor către acționari, etc),  asumăm că doar unitățile protejate organizate în formele 

tradiționale ale economiei sociale: asociații, fundații, cooperative pot fi asimilate domeniului 

întreprinderilor sociale (de inserție) sau în cel mai larg al economiei sociale. 

 

Cercetarea de față evidențiază că tocmai absența adoptării acestor principii de funcționare ale 

economiei sociale a dat naștere unor comportamente oportuniste din partea unui segment 

important de unități protejate.  

 

Tipologia predominantă a întreprinderilor de inserție la nivel european constă în crearea de locuri 

de muncă temporare (fază tranzitorie între formare și ocupare) în vederea creșterii nivelului de 

productivitate și angajabilitate al lucrătorului defavorizat la nivelul la care e de așteptat că acesta 

poate să-și găsească un loc de muncă pe piața deschisă a muncii; un al doilea segment important 
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de întreprinderi sociale vizează crearea de locuri de muncă permanente auto-sustenabile pe 

termen mediu în special în ceea ce privește persoanele cu risc foarte ridicat de excludere.  

 

Unitățile protejate din România se încadrează mai degrabă în cel de-al doilea model de operare al 

întreprinderilor sociale de inserție.  

 

Principala măsură de politică publică ce încurajează activitatea unităților protejate vizează 

posibilitatea de a încheia prin intermediul sistemului de cotă prevăzut de legea 448/2006, 

contracte “rezervate” cu societăți comerciale sau instituții publice cu peste 50 angajați; această 

măsură constituie în același timp un avantaj competitiv acordat unităților protejate dar și un 

dezavantaj datorită comportamentelor oportuniste pe care le generează și care sunt detaliate în 

cadrul acestui raport.  

 

Unitățile protejate sunt majoritar societăți comerciale. Formele juridice proprii economiei sociale 

reprezentau în august 2012, 23% din total unități protejate: 95 asociații, 20 cooperative și 14 

fundații; distribuția acestora pe județe ne indică un grad de dispersie relativ ridicat: județe 

precum Cluj sau Timiș dispun de peste 30 unități protejate, la polul opus există 9 județe cu doar 

5 unități, în anumite județe nexistand astfel de forme de organizare a muncii pentru persoanele cu 

handicap. 

 

La sfârșitul anului 2012, unitățile protejate angajau un număr de aproximativ 4600 persoane, din 

care 1950 persoane cu dizabilități, ceea ce reprezintă 42% din totalul persoanelor angajate în 

cadrul acetstui tip de organizații, medie apropiată la nivelul întregului sector de cerința legală ce 

prevede că o treime din personal să fie alcătuit din persoane cu dizabilități.  

 

Organizațiile de economie socială au în medie un nivel de angajare de două ori mai mare față de 

societățile comerciale în condițiile în care, din perspectiva indicatorilor de tendință centrală, cele 

două forme juridice ale unităților protejate sunt mai degrabă asemănătoare în ceeea ce privește 

veniturile raportate. Cei mai importanți angajatori sunt  asociațiile și cooperativele cu un număr 

semnificativ de membri, persoane cu handicap.  

 

Evoluția angajării în unitățile protejate arată că un segment important de organizații nu a reușit 

să-și crească numărul de angajați, persoane cu dizabilități, în perioada 2009-2012, tendința de 

creștere a nivelului angajării fiind în general mai puțin accentuată în ceea ce privește angajarea 

persoanelor cu handicap.    

 

Datele de cercetare calitativă evidențiază că extinderea volumului de activități și creșterea 

nivelului de angajare sunt influențate în principal de nivelul vânzărilor către societățile 

comerciale cu peste 50 angajați, fapt confirmat parțial și în cazul cercetării cantitative, unde peste 

jumătate din total respondenți consideră ca foarte important acest factor în influențarea pozitivă a 

nivelului de angajare. 
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Un procent redus de unități protejate a contractat finanțări europene nerambursabile (9% în 

calitate de beneficiar și de 7% în calitate de partener ); datele de cercetare indică faptul că un 

număr de aproximativ 20 de organizații de economie socială ce administrează unități protejate au 

beneficiat de finanțări nerambursabile și probabil acestea au și cel mai ridicat nivel de angajare al 

persoanelor cu dizabilități.   

 

Rezultatele cercetării au evidențiat de asemenea existența unor modele de operare și 

comportamente organizaționale diferite ale unităților protejate în funcție de forma juridică a 

organizației, tipul de motivație ce a stat la baza înființării unității protejate, paleta de servicii 

oferite, tipologia clienților și a surselor de finanțare.  

 

Din punct de vedere al frecvenței de apariție, modelul predominant pare a fi cel al societăților 

comerciale cu activitate minimă de integrare, organizații cu unul până la trei  persoane angajate, 

adesea cu o singură persoană angajată, în care prevalează motivația economică și care adeseori 

funcționează la limita legii ce reglementează funcționarea acestor forme organizaționale.  

 

Cel mai reprezentaiv tip de unitate protejată aparținând economiei sociale îl constituie 

organizațiile cu activitate intensă de integrare; unitățile protejate ce se încadrează în acest model, 

cooperative, asociații și fundații, au un nivel ridicat de angajare (de regulă peste media de 

angajare de 7 persoane cu dizabilități) și urmăresc să extindă pe cât posibil numărul acestora.  

 

Aceste tipuri de unități protejate au un grad ridicat de diversificare a activităților și sunt 

interesate în a accesa orice tip de facilitate fiscală sau sursă de finanțare posibilă din bugetele 

publice locale sau centrale sau orice alt tip de finanțare privată pentru a-și dezvolta activitățile și 

pentru  a suplinii nivelul relativ scăzut de productivitate al lucrătorilor.   

 

Pe lângă furnizarea propriu zisă de locuri de muncă, organizațiile de economie socială cu 

activitate semnificativă de integrare pun la dispoziția angajaților o serie de servicii 

complementare precum cursuri de calificare, consiliere psihologică sau juridică, servicii de 

recuperare, servicii de  transport sau finanțează total sau parțial anumite intervenții medicale 

pentru angajații cu dizabilități; doar în cazul acestor organizații reperăm cazuri de persoane 

angajate, care ulterior și-au găsit un loc de muncă pe piață muncii în afara unității protejate.   

 

Principalii factori ce afectează sustenabilitatea financiară și economică a unităților protejate și 

corespunzător nivelului de angajare din cadrul acestora vizează:  

- crearea unor nișe de piață specifice și exclusiv rezervate acestora,  

- introducerea de clauze sociale în cadrul proceselor de achiziție publice,  

- acordarea de subvenții directe și indirecte pentru locurile de muncă create pentru persoanele 

cu dizabilități,  
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- un control strict al unităților protejate de către autorități în vederea atenuării 

comportamentelor oportuniste din partea anumitor unități,   

- înființarea de rețele cu rol în creșterea vizibilității unităților cu activități importante de 

inserție și promovarea proiectelor comune. 
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