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Obiectivele cercetarii 

• rolul complex  ale economiei sociale in crearea de locuri de 
munca 
• cadrele de politici publice in care aceasta este inserata si 
principalele masuri care favorizeaza  cresterea angajarii in 
economia sociala. 
• Angajarea in economia sociala 
• integrarea sociala si profesionala a grupurilor considerate in mod 
frecvent in situatii de vulnerabilitate sociala – diagnoza unitatilor 
protejate 
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Metodologia cercetarii 

• Recurs la o paleta larga de date de cercetare primare sau 
secundare  
 
• Componenta Calitativa - intanliri de discutii semi-
structurate de tip focus grup, interviuri personalizate 
• Componenta Cantitativa - sondaj reprezentativ la nivelul 
intregii populatii de furnizori autorizati 
 
Esantion: 969 furnizori acreditati  
Colectarea datelor s-a realizat in noiembrie – decembrie 
2012, datele de cercetare au o reprezentativitate de +/-4% la 
un nivel de confidenta de 95%.  
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Rolul Economiei Sociale in politicile publice 
Ocuparea – rol central al Economiei Sociale (ES) 
 
Contributia directa si indirecta a economiei sociala la ocuparea 
fortei de munca 
 
Nivelul de angajare in propriile organizatii: asociatii, cooperative, 
fundatii, intreprinderi sociale 
 
Organizarea defensiva - Organizarea activitatilor independente si 
Integrarea pe piata muncii a lucratorilor defavorizati 
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Rolul ES in politicile publice 

Justificarea aparitiei organizatiilor de economie sociala  
 
- rol central si explicit in implementarea masurilor active din 
cadrul politicilor de ocupare si incluziune sociala a grupurilor 
vulnerabile 
- generator de locuri de munca si  instrument de implementare a 
masurilor active de incluziune sociala,  
- cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinind 
grupurilor vulnerabile 
 
ES - economia grupurilor defavorizate? 
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Rolul FSE in dezvoltarea economiei sociale 

FSE – principalul cadru de politici privind economia sociala, 
principalul mijloc de dezvoltare, promovare si finantare a 
economiei sociale  
 
ES: principal beneficiar al proiectelor co-finantate prin FSE 
, OES accesand mai bine de jumatate din proiectele finantate  si 
prin urmare rolul central atribuit economiei sociale in cadrul 
acestor politici a fost pe deplin indreptatit 
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Rolul FSE in dezvoltarea economiei sociale: Axa 5 

 
 
 
 

DMI5.1 DMI5.2 DMI5.2 DMI5.2 

% din 

proiecte 

% dint 

valoare 

% din proiecte % din valoare 

Asociatii si 

Fundatii 

39.8% 47.8% 54.8% 57.1% 

Institutii Publice 10.6% 12.7% 5.0% 10.0% 

Societati 

Comerciale 

40.8% 30.7% 30.3% 25.8% 

Alte forme 

juridice 

8.9% 8.8% 9.9% 7.1% 
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Angajarea in Economia Sociala 
Nivel de angajare inegal intre diversi actori ai economiei sociale 
 
Nivel de angajare ridicat in domeniul serviciilor si grupurilor 
vulnerabile 
 
Nivel relativ scazut al angajarii, caracter de microintreprindere 
prevalent (pana in 10 angajati) si concentrare a unui nivel mare 
de angajare pe un numar foarte redus de organizatii  
 
Mecanismele de piata (inclusiv contractarea de servicii) 
favorizeaza angajarea versus finantarile de tip grant. 
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Integrarea pe piata muncii a grupurilor 
vulnerabile – Unitatile Protejate 

Intreprinderile sociale de insertie si unitatile protejate 
 
Principiile constitutive ale economiei sociale (primordialitatea 
misiunii sociale, management participativ, conducere 
democratica, restrictii in distribuirea profiturilor catre actionari, 
etc) 
 
Unitatile protejate si tipologia predominanta a intreprinderilor de 
insertie la nivel european 
 
Integrare temporara sau permanenta?  
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Integrarea pe piata muncii a grupurilor 
vulnerabile – Unitatile protejate 

 

Majoritar societati comerciale; in august 2012: 95 asociatii, 20 
cooperative si 14 fundatii; disparitati geografice  
 
Contracte rezervate – principala masura de politici privind 
UPA/ Eficienta sistemului de cota 
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Angajarea in Unitatile protejate 

La sfarsitul anului 2012, unitatile protejate  angajau un numar de 
aproximativ 4600 persoane, din care 1950 persoane cu dizabilitati iar 
contributia activitatilor persoanelor cu dizabilitati (nonexclusiva) la 
veniturile totale ale unitatilor protejate este de 37% (92 milioane lei) 
 
Cei mai importanti angajatori sunt  asociatiile si cooperativele cu un 
numar semnificativ de membri, persoane cu handicap 
 
Organizatiile de economie sociala au in medie un nivel de angajare de 
doua ori mai mare fata de societatile comerciale  
 
Evolutia angajarii in unitatile protejate arata ca un segment important 
de organizatii nu a reusit sa-si creasca numarul de angajati 
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Angajarea in Unitatile protejate 

Angajarea la domiciliu – oportunitate neexploatata suficient 

În opinia dvs, care dintre următorii factori pot influenţa nivelul de 

angajare în cadrul unei unităţi protejate? (Foarte Important %) 

Total 

(%) 

OES(

%) 

SC(%) 

Nivelul vânzărilor către societăţi comerciale 57 62 55 

Subventionarea (parţială sau totală) a locurilor 

de muncă pentru persoanele cu handicap 

51 59 48 
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UPA: Modele organizationale 

Societatilor comerciale cu activitate minima de integrare 
(model presominant) 
 
Organizatiilor de economie sociala cu activitate redusa de 
integrare 
 
Organizatiilor de economie sociala cu activitate intensa de 
integrare  
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.  

crearea unor nise de piata specifice si exclusiv rezervate unitatilor protejate 
 
introducerea si respectarea clauzelor sociale in cadrul proceselor de 
achizitie publice 
 
acordarea de subventii directe si indirecte pentru locurile de munca create 
pentru persoanele cu dizabilitati 
 
control strict al unitatilor protejate de catre autoritati in vederea atenuarii 
comportamentelor oportunistice 
  
Rolul reteleor in cresterea vizibilitatii unitatilor cu activitati importante de 
insertie si promovarea proiectelor comune.  
 

Aspecte in dezbatere (Unitatile protejate) 
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Este cadrul actual (juridic si fiscal) favorabil cresterii angajarii 
in ES? 
 
Nivel de taxare favorabil si /sau sprijin financiar? 
 
Cresterea contractarii de servicii publice si a subventiilor 
incheiate cu autoritatile publice locale - mixul de contractare 
de servicii si subventii. 
 

Aspecte in dezbatere (Angajarea in ES) 
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www.ies.org.ro 
Va multumim! 


