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Raportul de deschidere oferă o
imagine de ansamblu asupra contextului
actual cu impact asupra Economiei Sociale
(ES) din România. Raportul este structurat
în cinci părţi: definirea conceptului şi abor-
darea teoretică; stadiul dezvoltării ES în
România din punct de vedere legislativ; in-
stituţional, economic şi social; analiza en-
tităţilor naţionale de ES; abordarea ES în
context internaţional şi concluzii. 

În lipsa unei definiţii unanim accep-
tată pe plan internaţional şi a prezenţei ES
în diferite contexte naţionale, raportul pro -
pune o definiţie adaptată spaţiului româ-
nesc. La o delimitare cât mai clară a
conceputului de ES contribuie analiza fun-
damentelor teoretice şi a unor concepte
asociate precum solidaritate, participare
socială, profit şi risc economic. 

Stadiul ES în România începe cu
analiza politicilor naţionale cu impact
asupra acestui domeniu. Analiza s-a bazat
pe documentele strategice promovate de
Guvernul României şi pe actele normative
care se referă la ES în mod direct sau in-
direct. ES este menţionată începând din
2002, dar referinţele sunt încă vagi, regle-
mentând mai degrabă entităţile specifice
decât domeniul per ansamblu. Cele mai re-
cente proiecte de lege sunt: legea antre-
prenorului şi legea economiei sociale. 

Entităţile ES din România ana lizate
în raport sunt: organizaţiile nonprofit, casele
de ajutor reciproc ale salariaţilor şi casele
de ajutor reciproc ale pensionarilor, coope -
rativele de credit şi societăţile coo perative
de gradul I. (MMFPS, 2010a:38) 

Analiza cadrului instituţional pre -
zintă atribuţiile şi responsabilităţile instituţi-
ilor publice cu impact asupra domeniului
ES. Principala instituţie relevantă pentru
ES este Ministerul Muncii, Familiei şi Pro-
tecţiei Sociale (MMFPS), cu rol coordona-
tor în politica de ocupare şi protecţie a
persoanelor vulnerabile. Din punct de
vedere al func ţionării entităţilor ES,

reprezentanţii admi nistraţiei publice cen-
trale sunt: Ministerul Economiei, Comerţu-
lui şi Mediului de Afa ceri; Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Minis-
terul Finanţelor Publice. Banca Naţională
a României are rol în suprave gherea şi
monitorizarea activităţii coope rativelor de
credit şi a caselor de ajutor reciproc în cal-
itate de instituţii financiare nebancare. În
subordinea Ministerului Jus tiţiei este con-
stituit registrul comerţului şi registrul asoci-
aţiilor şi fundaţiilor. Sunt prezentate
entităţile de dialog social ana lizate şi insti-
tuţiile de reprezentare a entităţilor de ES. 

Analiza economică şi financiară a
entităţilor ES din România  oferă o imagine
a modului de funcţionare şi de manifestare
pe piaţă. Asemănător economiei reale, ES
răspunde întrebărilor fundamentale pentru
buna desfăşurare a oricărei economii: ce
să producă? cât să producă? cum să pro-
ducă? şi pentru cine să producă? ES
răspunde şi la întrebarea: cu cine să pro-
ducă? De asemenea, ES oferă o oportuni-
tate tuturor celor interesaţi de valorile sale, în
special celor dezavantajaţi pe piaţa muncii. 

Funcţionarea ES se bazează pe
resurse naturale, umane, materiale, infor-
maţionale şi financiare. Resursele finan-
ciare asigură entităţilor ES iniţierea,
continuarea şi dezvoltarea dar variaţia lor
face ca numărul organizaţiilor înregistrate
în Registrul Naţional al ONG să fie de trei
ori mai mare comparativ cu cel al organi-
zaţiilor active care îşi depun bilanţul con-
tabil la sfârşitul anului financiar.

Conform legislaţiei în vigoare,
sursele de finanţare pentru ES pot fi: pu -
blice sau private, directe sau indirecte,
naţionale sau internaţionale. Acestea pot
proveni de la persoane fizice sau juridice,
din activităţi economice proprii comerciale
şi necomerciale, acţiuni de voluntariat, din
fonduri publice directe (bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale), din donaţii pri-
vate, din scutiri de taxe şi impozite şi o

REZUMAT
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serie de mecanisme de sprijin şi facilităţi
pentru a uşura buna desfăşurare a ES. 

Principalele surse de venit ale ES
sunt: mecanismul 2% din impozitul pe
venit; sponsorizarea şi mecenatul; dona -
ţiile individuale (cea mai mare pondere o
au donaţiile în bani, urmate de cele în
obiecte şi de timp) şi donaţiile inter-
naţionale (în special sectorul neguverna-
mental a beneficiat de fonduri structurale
acordate în ultimii ani de FSE). 

Rezultatele analizei economico-fi-
nanciare ajută la adoptarea deciziilor ce
urmează să fie luate la nivel juridic, insti-
tuţional, social şi economic pentru dez-
voltarea ES pe termen lung. O primă etapă
a analizei a constat în corelarea dintre total
active imobilizate şi total venituri pentru a
determina structura activelor imobilizate pe
fiecare tip de entitate a ES şi direcţionarea
fondurilor investiţionale în vederea creşterii
patrimoniului. A doua etapă a fost calcu-
larea ratei rentabilităţii economice pentru a
vedea dacă entităţile ES respectă principiul
cost-eficienţă. A treia etapă a presupus
analizarea resurselor de muncă şi po -
tenţialul ES în vederea creării de noi locuri
de muncă.  

Concluziile analizei economico-fi-
nanciare a entităţilor ES, în perioada 2000-
2009, sunt: toate entităţile ES au investit în
patrimoniu, cu ponderi mai reduse în cazul
societăţilor cooperative datorită distribuirii
limitate a profitului. CAR-urile sunt cele mai
rentabile entităţi ale ES, obţinând cele mai
ridicate rate ale rentabilităţii economice.
Urmează ONG-urile, în timp ce societăţile
cooperative meşteşugăreşti şi de consum
au cele mai reduse rate. Numărul efectiv
de personal angajat în entităţile ES este
redus, dar semnificativ având în vedere
faptul că ES stimulează angajarea unor
categorii decurajate pe piaţa muncii. Astfel,
angajaţii ES capătă atât anumite abilităţi
vocaţionale prin parcurgerea teoretică şi
practică a modulelor de pregătire şi inte-
grarea profesională, cât şi independenţă
economică şi socială. 

Analiza raportului dintre cererea şi
oferta de ES este prezentată din urmă-
toarele perspective: nivelul de dezvoltare,

obstacole întâmpinate în desfăşurarea ac-
tivităţii, profilul managerilor şi angajaţilor,
gradul de informare şi dificultăţile grupurilor
vulnerabile în accesarea ofertei ES.

Sunt incluse rezultatele calitative
obţinute în urma organizării unui număr de
zece focus grupuri: opt cu entităţile de ES
şi actori instituţionali cu responsabilităţi în
domeniu din fiecare regiuni de dezvoltare
şi două realizate cu studenţii din centrul
universitar Bucureşti şi din centrul univer-
sitar Iaşi, facultatea de Economie, respec-
tiv Fa cultatea de Filosofie şi Ştiinţe
So    cial-Politice.

A treia parte a raportului sinte-
tizează situaţia actuală corespunzătoare
fiecărei entităţi de ES. Rezultatele au la
bază un patern de analiză pe mai multe di-
mensiuni: istorică, socială, juridică şi eco-
nomică. Pe lângă acestea, raportul men -
 ţionează şi alte entităţi care în anumite
situaţii pot fi încadrabile în ES: obştea,
composesoratele şi unităţile protejate au-
torizate. Ultimul capitol este dedicat pre -
zentării entităţilor de ES din perspectiva
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Partea a patra a raportului prezintă
ES în context internaţional. Sunt trecute în
revistă iniţiativele internaţionale de stimu-
lare a ES. Interesul acordat domeniului ES
a condus la cristalizarea eforturilor de re-
cunoaştere a domeniului şi adoptarea
Cartei Economiei Sociale în Franţa în anul
1980 şi a Cartei Principiilor Economiei So-
ciale elaborată în 2002. La nivel european
au fost înaintate propuneri pentru
adoptarea unor statute corespunzătoare
entităţilor de ES. Dintre aceste iniţiative,
singurul statut adoptat este cel al coope -
rativelor. Alte iniţiative europene analizate
sunt: actul pieţei unice şi  iniţiativa pentru
antreprenorul social. Capitolul analizează
şi strategia europeană 2011-2014 pentru
responsabilitatea socială corporativă. 

Raportul punctează noi tendinţe de
manifestare a ES la nivel internaţional: în-
treprinderea socială, antreprenorul social
şi afaceri incluzive. 

Principalele concluzii ale raportului
sunt:  

• ES cuprinde idei care aparţin ori-
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entării ideologice de stânga, orientată pe
egalitate şi drepturile tuturor cetăţenilor de
a se implica în activităţile politice, econo -
mice şi sociale, cât şi orientării de dreapta,
care promovează maximizarea bunăstării
pe fondul libertăţii individului.  

• Agenda europeană privind ES se
regăseşte parţial pe agenda de politică
publică a autorităţilor cu responsabilităţi în
domeniu din România. Se impune adop -
tarea unei strategii naţionale unitară şi co-
erentă de dezvoltare a ES care să fie
susţinută de colaborare interinstituţională
la nivel central între ministerele de resort
şi la nivel local de structurile descentra -
lizate.

• În România, ES este abordată
mai degrabă sectorial corespunzător
fiecărui tip de entitate de ES decât ca parte
integrantă a unei viziuni strategice asupra
domeniului. 

• Cadrul instituţional din România
permite dezvoltare ES dar necesită o serie
de îmbunătăţiri pentru a stimula iniţiativă şi
funcţionarea ES. Măsuri de politică fiscală
pot viza stimularea financiară directă prin
programe speciale destinate entităţilor de
ES sau indirect dacă agentul economic
desfăşoară activităţi de ES.

• ES poate dispune de resurse na -
turale, umane, materiale, informaţionale şi
financiare în vederea producerii de bunuri
şi servicii pentru toţi cei interesaţi de valo-
rile acesteia, fiind o piaţă reală şi susten-
abilă. 

• La baza bunei desfăşurări a ES
stă criteriul economic, care presupune pro-
ducerea continuă de bunuri şi servicii,
comercializarea lor, grad mare de au-
tonomie şi responsabilitate, risc economic
mare şi nivel de muncă plătită. Actorii ES
acţionează pe piaţă pentru a-şi comercia -
liza produsele în vederea obţinerii de profit,
dar acesta este un obiectiv secundar pen-
tru ES, obiectivul principal fiind maxi-
mizarea beneficiului social.

• Toate entităţile ES au investit în
active imobilizate, ceea ce ne arată faptul
că actorii ES au fost interesaţi să facă in-

vestiţii în vederea creşterii patrimoniului,
deoarece sunt generatoare de beneficii
economico-sociale şi oferă o dimensiune a
activelor pe termen lung. În cazul soci-
etăţilor cooperative creşterea venitului total
devansează creşterea activelor imobi-
lizate, explicând investiţiile reduse în v e -
derea creşterii patrimoniului şi distribuţia
limitată a profitului.

• Din punct de vedere al profita     b i -
lităţii economice, cele mai eficiente entităţi
de ES sunt CAR-urile, ONG-urile şi so-
cietăţile cooperative. 

• ES creează un număr limitat de
locuri de muncă cu potenţial de inserţie a
grupurilor vulnerabile. Adoptarea unor mă-
suri speciale de angajare a acestora poate
contribui la dezvoltarea ES. 

• În general, entităţile ES s-au în-
scris într-un trend crescător şi pozitiv din
punct de vedere economico-financiar. ES
a identificat strategii de funcţionare şi în
perioada de criză. 

• Termenul de ES este practic ne-
cunoscut la nivelul populaţiei. În ceea ce
priveşte actorii publici şi persoanele impli-
cate în ES, termenul este relativ cunoscut,
în principal datorită recentelor finanţări în
domeniu. O etapă necesară pentru dez-
voltarea ES este reglementarea conceptu-
lui în acord cu principiile europene.
Înfiinţarea unui comitet interministerial sau
colegiu de consultare al entităţilor ES ar
contribui la o informare eficientă şi la
coraborare în domeniu. 

• În mediul universitar, constatăm o
insuficientă informare privind ES pe fondul
unui interes crescut pentru specializarea în
domeniul ES. 

• Solidaritatea şi participarea so-
cială, condiţii de baza ale apariţiei şi dez-
voltării ES, sunt satisfăcute într-o măsură
minimală în principal datorită asocierii cu
experienţe negative din perioada comunis-
mului (colectivizarea, munca patriotică).
Acţiunile de încurajarea a spiritului de so -
lidaritate şi a participării sociale pot trans-
forma ES într-o forţă economică
generatoare de noi locuri de muncă.
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Obiectivul analizei diagnostic
asupra cadrului de dezvoltare a ES în
România este surprinderea particula -
rităţilor mediului economic, social, legislativ
şi instituţional. 

Rezutatele studiului se bazează pe
analiza documentelor sociale publice,
metode calitative şi cantitative. Cercetarea
mediului legislativ şi instituţional a fost re-
alizată pe baza analizei politicilor publice
naţionale şi a legislaţiei privind organizarea
şi funcţionarea entităţilor de ES din Româ-
nia. Pe baza rezultatelor obţinute au fost
construite ipoteze de cercetare care au
fost testate cantitativ şi calitativ. 

Cantitativ au fost analizate baze de
date oficiale care au permis funda-
mentarea cercetării prin identificarea tren-
durilor de dezvoltare a entităţilor de ES şi
a inserţiei grupurilor vulnerabile. 

Cercetarea calitativă a cuprins opt
focus grupuri (câte unul aferent fiecărei
regiuni de dezvoltare), adresate entităţilor
ES şi celor cu responsabilităţi în domeniu.
Temele abordate au fost: gradul de
cunoaştere a ES (notorietatea entităţilor
ES, a domeniului şi a principiilor de bază),
cadrul actual de dezvoltare a ES şi inserţia
profesională a grupurilor vulnerabile. De
asemenea, au fost organizate şi două
focus grupuri cu studenţi din centrele uni-
versitare din Universitatea „Alexandru Ioan

Cuza” din Iaşi şi Academia de Studii Eco-
nomice, Bucureşti pentru a evalua nivelul
de cunoaştere şi interesul pentru ES,
deoarece începând cu anul 2012 proiectul
va desfăşura programe postuniversitare de
ES în cadrul celor două universităţi
menţionate. 

În contextul unei atenţii recente din
partea instituţiilor publice şi a mediului aca -
demic pentru ES la noi în ţară, numărul
publicaţiilor dedicate acestui subiect este
scăzut.  Această insuficienţă informaţio -
nală în domeniul ES a constituit pentru
echipa de cercetare atât un avantaj cât şi
un dezavantaj. 

Nu a fost întotdeauna posibilă com-
pararea rezultatelor obţinute din per -
spectiva analizei metodelor cantitative şi
calitative. 

Contribuţia raportului de des -
chidere la evaluarea stadiului ES în Româ-
nia s-a realizat prin: aplicarea unui patern
de analiză a fiecărei entităţi de ES, uti-
lizarea rezultatelor obţinute în cadrul altor
cercetări de ES finanţate prin Fondul So-
cial European (FSE) în România, abor-
darea comparativă a percepţiei stadiului
actual al ES în opt regiuni de dezvoltare,
investigarea interesului şi nivelului de
cunoaştere a ES în rândul studenţilor din
cadrul a două centre universitare. 

Cadrul metodologic



I. CE ESTE ECONOMIA SOCIALĂ?

Fundația „Ruhama”, Oradea, județul Bihor în parteneriat cu Primăria Comunei
Avram Iancu: Atelier de împletituri nuiele 

Fundația „Ruhama”, Oradea,
județul Bihor în parteneriat cu Primăria

Comunei Avram Iancu: 
Atelier de împletituri nuiele 

Case de lemn produse 
S.C.Polianske Derevo SRL a  

Asociației  pentru Dezvoltare Locală
„Ivan  Krevan”, localitatea Repedea, 

județul Maramureș
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Contextul internaţional actual în
care criza economico-financiară s-a pro -
pagat în toate economiile ţărilor lumii prin
efectul de transmisie a readus în atenţie
importanţa promovării şi dezvoltării ES. Un
argument în favoarea stimulării ES este
crearea locurilor de muncă pentru toţi cei
interesaţi de valorile ES şi în special pentru
persoanele vulnerabile, astfel în 2009, en-
tităţile de ES acopereau 10% din afacerile
europene asigurând 6% din locurile de
muncă. (Toia, 2009:4)

Definirea ES este esenţială pentru
înţelegerea şi promovarea domeniului şi a
activităţilor specifice. În literatura de spe-
cialitate, se regăsesc numeroase încercări
de a defini conceptul de ES dar niciuna
unanim acceptată. 

Identificăm seturi de definiţii cu ac-
cent pe entităţile specifice sau principiile de
bază. (MMFPS, 2010a: 20) Dezvoltată în-
cepând cu secolul al XVIII-lea, în contextul
apariţiei capitalismului industrial, ES este
o realitate prezentă în majoritatea comu-
nităţilor. (Cace, Arpinte, Scoican, 2010a:
14) Una dintre primele definiţii ale ES o
regăsim în Carta Economiei Sociale adop-
tată în Franţa în 1980 de către reprezen-
tanţii sectoarelor cooperatist, mutual şi
asociativ. (MMFPS, 2010a:20) Conform
acesteia, organizaţiile ES  funcţionează „în
mod democratic, fiind constituite din mem-
bri solidari, egali în drepturi şi obligaţii”
(MMFPS, 2010b:13) şi bazate pe urmă-
toarele principii: „solidaritate, responsabi -
litate, libertate, şanse egale pentru toţi
membrii organizaţiei şi respect reciproc”.
(MMFPS, 2010a:20) 

Una dintre definiţiile consacrate da-
torită capacităţii de îmbinare a entităţilor şi
a principiile ES aparţine consiliului valon
(1990): ES este parte a economiei consti-
tuită din organizaţii private care îm-
părtăşesc următoarele principii: scopul în
favoarea membrilor sau comunităţii şi nu
generarea de profit; managementul au-
tonom; procesul democratic de luare a de-

ciziilor şi prioritate pentru individul şi
muncă în detrimentul capitalului în dis-
tribuţia profitului”. (MMFPS, 2010a:21)

Unele state recunosc şi regle-
mentează ES. (Comisia Europeană, 1989)
Indiferent de gradul de reglementare, en-
tităţile ES sunt organizate similar între-
prinderilor cu activitate productivă.
Dezvoltarea ES în contexte naţionale eco-
nomice, sociale şi legale diferite reprezintă
un obstacol în adoptarea unei definiţii co-
mune a ES. (Economic and Social Commi -
ttee, 2000)

În 2002, Conferinţa Europeană
Permanentă a Cooperativelor, Societăţilor
Mutuale, Asociaţiilor şi Fundaţiilor a lansat
Carta Principiilor Economiei Sociale, con-
form căreia ES cuprinde două subsec-
toare: cel comercial (de afaceri) şi cel
necomercial. (MMFPS, 2010a:20) 

CIRIEC a propus definiţia: „între-
prinderi private organizate formal, cu au-
tonomie decizională şi libertate de
asociere, create pentru a întâmpina
nevoile membrilor prin intermediul pieţei,
prin producerea de bunuri şi furnizarea de
servicii, asigurări şi finanţare, în care pro-
cesul decizional şi orice distribuire a profi-
turilor sau a excedentelor între membri nu
este direct legată de aportul de capital sau
de cotizaţiile plătite de membri, fiecare din-
tre aceştia dispunând de un vot. (...) şi or-
ganizaţiile private organizate formal, cu
autonomie decizională şi libertate de
asociere, care prestează servicii necomer-
ciale pentru gospodării şi ale căror exce-
dente, dacă există, nu pot fi însuşite de
agenţii economici care le creează, con-
trolează sau finanţează”. (CIRIEC, 2007:5)

Caracteristicile comune subsec-
toarelor comercial şi necomercial ale ES
sunt: aparţin domeniului privat; au perso -
nalitate juridică; au autonomie decizională;
asocierea la acestea nu este obligatorie;
distribuirea profiturilor sau excedentelor
între membrii utilizatori este proporţională
cu activităţile sau tranzacţiile acestora în
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cadrul organizaţiei; desfăşoară o activitate
economică în sine, pentru a satisface
nevoile unor persoane, gospodării sau
familii şi sunt organizaţii democratice,
aplică principiul „un om, un vot”. (CIRIEC,
2007:5-6)

Prezentul raportul de cercetare
analizează entităţile de ES din prisma prin-
cipiilor consacrate în domeniu şi particula -
rizate în funcţie de prevederile legislative
naţionale şi dezbaterile publice iniţiate de
MMFPS în elaborarea proiectului de lege
privind ES. 

Principiile agreate în cadrul dezba-
terilor menţionate de reprezentanţii di-
verselor entităţi de ES sunt:

1. Prioritatea acordată individului şi
obiectivului social faţă de creşterea profi -
tului este considerat cel mai important prin-
cipiu care diferenţiază entităţile de ES de
cele comerciale. ES promovează un model
de a derula activităţi economice mai
echitabil şi care să răspundă nevoilor so-
ciale şi economice ale comunităţii. Spre
deosebire de acestea, structurile comer-
ciale au ca obiectiv principal realizarea de
profit şi distribuirea acestuia către membrii
asociaţi sau acţionari. 

2. Asociere liberă şi voluntară. En-
tităţile de ES sunt create de un grup de
persoane folosind principiul voluntariatului,
persoane care împreună îşi exercită con-
trolul şi conducerea acestora.  

3. Drept egal de vot al membrilor.
Dreptul de vot în cazul organelor de con-
ducere nu este distribuit sau ponderat în
funcţie de aportul la capital, fiecare mem-
bru având dreptul la un singur vot. Decizia
este împărţită între membrii fiind încurajată
şi implicarea altor părţi interesate. 

4. Autonomie decizională. Membrii
au dreptul de a-şi exprima opinia cu privire

la deciziile importante pe care organizaţia
le ia şi pot decide încetarea activităţii aces-
teia. 

5. Independenţa faţă de domeniul
public. Entităţile de ES sunt guvernate de
regulile de drept privat, au personalitate ju-
ridică proprie şi se disting de instituţiile
publice. În unele cazuri, entităţile ES pot fi
dependente de subvenţii publice sau pot
desfăşura activităţi finanţate de autorităţi
publice, fără a fi controlate direct sau indi-
rect de către acestea.

6. Reglementări privind distribuţia
profitului. Entităţile de ES îşi limitează în
întregime distribuţia profitului către membrii
(asociaţiile sau fundaţiile) sau au constitu-
ite reguli prin care doar o parte din exce-
dentul financiar se împarte membrilor
(societăţile cooperative). Elementul defini-
toriu este excluderea entităţilor care au ca
scop maximizarea profitului. În cazul
blocării unei părţi din excedent se ge -
nerează un patrimoniu de interes public.
Reglementarea distribuirii profitului se
regăseşte şi în mecanismele de dizolvare
şi lichidare, unde patrimoniul nu trebuie să
se întoarcă membrilor, ci urmează o dis-
tribuţie dezinteresată către alte entităţi si -
milare.

Parlamentul European a subliniat
rolul ES în economia europeană şi capa -
citatea de a combina profitabilitatea cu so -
lidaritatea, creând locuri de muncă de
bună calitate, consolidând coeziunea so-
cială, economică şi regională, generând
capital social, promovând cetăţenia activă,
solidaritatea şi un tip de economie care
acordă prioritate oamenilor şi sprijinind
dezvoltarea durabilă şi inovarea socială,
tehnologică şi de mediu. (Parlamentul Eu-
ropean, 2009)
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Definirea ES se bazează pe ana -
liza fundamentelor teoretice şi pe urmă-
toarelor concepte asociate: solidaritate,
participare socială, profit şi risc economic. 

I.1. Abordări  teoretice
ES poate fi încadrată atât într-o ori-

entare de stânga (socialismul), care pro-
movează egalitatea şi drepturile tuturor
cetăţenilor de a se implica în activităţile
politice, economice şi sociale, cât şi unei
orientări de dreapta (liberalismul), care
promovează maximizarea bunăstării pe
fondul libertăţii individului. 

Doctrina socialistă, a apărut ca
reacţie la tulburările socio-economice şi
politice care măcinau Europa sfârşitului
sec. XVIII şi începutul sec. XIX. Reprezen-
tanţi acestui curent de gândire (Owen în
Anglia, respectiv utopiştii Saint Simon şi
Fourier şi anarhistul Proudhon în Franţa),
căutau un ideal „social creând – după mo -
delul naturii – scheme ale societăţii
utopice, comunităţi de bunuri scutite în fine
de egoismul oamenilor”. (Lallement,
1997:69) Idealul social al utopiştilor social-
işti este sintetizat într-un adevărat mit or-
donator: cel al „cetăţii comunitare”. 

Doctrina liberală susţine intervenţia
statului numai în situaţii critice, pentru a
oferi suport categoriilor de populaţie pau-
pere, lipsite de orice sursă de venit. În
opoziţie cu ambiţiile de transformare totală
a societăţii ale doctrinei de stânga, doctrina
de dreapta urmăreşte mai curând îm-
bunătăţirea diferitelor instituţii sociale şi
flexibilizarea acestora pentru a răspunde
diferitelor categorii sociale. (Lallement,
1997:53) Unul dintre scopurile instituţiilor
trebuie să fie reducerea conflictelor în ve -
derea „stabilirii obligaţiilor de cooperare”,
dezvoltarea unei cooperări economice
durabile fiind net avantajoasă situaţiei con-
flictuale. O astfel de instituţie este coope -
rativa, economistul german Schulze–
Delitzsch fiind considerat un pionier al
domeniului (CIRIEC, 2007:12), alături de
Wilhelm Raiffeisen, care îi adaugă o puter-
nică dimensiune de solidaritate creştină.
Ideile specifice atât doctrinei de stânga cât
şi celei de dreapta au marcat evoluţia con-
ceptului modern de ES. 

I.1.2. Solidaritate şi participare socială
Aceste concepte se regăsesc la

baza oricărei entităţi de ES. Solidaritatea
reprezintă „comunitatea de interese, idei,
credinţe sentimente, opinii, generatoare

ale unui mod unitar de acţiune”. (Zamfir şi
Vlăsceanu coord., 1993: 596) Solidaritatea
socială „nu se reduce la reciprocitate
bazată pe interese individuale. (...) diferă
de caritate prin faptul că presupune o re-
laţie de interdependenţă, şi nu de simplă
dependenţă”. (Pop coord., 2002:739) So -
lidaritatea socială este, în esenţă, îm-
părtăşirea în comun de către un număr de
indivizi a unor riscuri şi este asociată unui
model de justiţie socială. Practic, solidari-
tatea socială înseamnă asumarea riscurilor
la nivelul întregii societăţi, fiecare individ
care trece printr-o situaţie de risc putând fi
ajutat. 

Participarea socială implică atât o
dimensiune subiectivă – implicarea, cât şi
o dimensiune obiectivă – integrarea. Impli-
carea se realizează prin atitudini, aspiraţii,
cunoştinţe, convingeri, anticipări, angajări,
iar integrarea prin acţiuni şi interacţiuni.
Participarea răspunde nevoii umane de se-
curitate afectivă şi de apartenenţă, dar şi o
orientare individuală şi socială. Un grad
scăzut de participare indică o stare de ato -
mizare şi izolare socială şi, chiar mai mult,
de anomie la nivelul societăţii. Conceptul
de participare socială vizează acţiunea in-
divizilor integraţi într-un grup mai mare sau
mai mic confruntat cu o anumită situaţie,
problemă, sarcină. Acţiunea socială „de-
semnează acţiunile destinate să satisfacă
nemijlocit anumite nevoi colective (hrană,
locuinţe, educaţie, cultură etc.) sau să
ducă la realizarea unui obiectiv prin alo-
care programată a resurselor şi mijloacelor
adecvate”. (Zamfir şi Vlăsceanu coord.,
1993:420-421)

Societatea contemporană valo ri -
zează participarea şi cooperarea care pre-
supun „autonomia părţilor şi o morală a
respectului, stând la baza responsabilităţii
subiective”. (Zamfir şi Vlăsceanu coord.,
1993:512-513) Evoluţia socială mută ac-
centul de pe „responsabilitatea obiectivă”,
colectivă, la „responsabilitatea su biectivă”,
individuală.

I.1.3. Profit - risc economic 
Dezvoltarea economică din ultimii

ani a avut impact asupra modului de
asumare a responsabilităţii sociale de
către sectoarele public, privat pentru profit
şi cel nonprofit şi a estompat graniţelor din-
tre acestea. Eşecul furnizării de servicii de
către domeniul public şi cel privat  au con-
dus la situaţia în care organizaţiile non-
profit „nu se mai pot baza exclusiv pe
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empatie, compasiune, filantropie, ci este
necesar să înveţe regulile competiţiei, în
special în contextul în care (...) «piaţa so-
cială» a fost invadată de corporaţiile de
afaceri”. (Vlăsceanu, 2010: 154-155)

Profitul este denumirea generică
dată, în mod curent, diferenţei pozitive din-
tre sumele obţinute de un agent economic
prin producerea şi/sau vânzarea unui bun
economic şi cheltuielile ocazionate de fa -
bricarea şi/sau vânzarea sa (Dobrotă,
1999: 373). Profitul este de fapt un venit de
natură reziduală, ce rămâne agentului eco-
nomic, al cărui nivel şi evoluţie depind, în
mod esenţial, de venitul şi evoluţia celor-
lalte venituri primare. Profitul este consi -
derat un indicator sintetic, cu grad maxim
de generalitate, care colectează toate in-
fluenţele asupra unui agent economic,
pozitive sau negative, şi care prezintă
rezultatul de ansamblu. În acest context,
profitul este influenţat de tot ceea ce se în-
tâmplă în activitatea agentului economic.

Cel mai important mod de calcul al
profitului este cel contabil pentru că are
caracter oficial-obligatoriu. Pe baza aces-
tuia, profitul a devenit cunoscut sub nu-
mele de beneficiu şi se determină ca
diferenţă între veniturile şi cheltuielile în-
registrate în urma desfăşurării activităţii
economice. Profitul şi rata profitului sunt
două rezultate care ne arată cât de
rentabilă este o firmă. Rentabilitatea poate
fi definită ca fiind capacitatea unei între-
prinderi de a obţine profit prin utilizarea fac-
torilor de producţie şi a capitalului
in   di   ferent de provenienţa acestora. Ren -
tabilitatea este una dintre formele cele mai
sintetice de exprimare a eficienţei întregii
activităţi economice a firmei, a tuturor mij -
loacelor de producţie utilizate şi a forţei de
muncă.

Agenţii economici acţionează pe
aceeaşi piaţă, se confruntă cu aceleaşi
probleme, produc bunuri şi furnizează ser-
vicii pe care le comercializează în vederea
obţinerii unui venit, iar obţinerea de profit
este un obiectiv important pentru conti -
nuarea activităţii economice şi sociale.

Diferenţa constă în faptul că, agenţii
economiei reale au ca obiectiv principal
maximizarea profitului şi a tuturor factorilor
care concură la obţinerea acestuia. În
schimb, obiectivul principal al entităţilor ES
obţinerea profitului este un obiectiv secun-
dar, obiectivul principal fiind maximizarea
beneficiului sociale sau a rezultatelor so-
ciale.

Un criteriu esenţial al activităţilor ES
este cel economic, fără de care conceptul
de ES ar îndeplini exclusiv o funcţie so-
cială. Conform Reţelei Europene de Ce r -
cetare (EMES), criteriile economice sunt:
activitatea continuă de producere sau co -
mercializarea de bunuri şi servicii, gradul
mare de autonomie, gradul ridicat de risc
economic şi nivelul minim de muncă plătită. 

Scopul economic a fost considerat
măsura în care o organizaţie se concen-
trează pe succesul economic şi viabilitatea
financiară, precum dezvoltarea de activităţi
generatoare de venit, pentru acoperirea
costurile, şi generarea de surplusuri.
(SELUSI, 2010)

Entităţilor ES furnizează bunuri sau
servicii într-o piaţă închisă (destinată mem-
brilor) sau deschisă (destinată consumato-
rilor) unde procesele economice sunt
influenţate de cerere şi ofertă. Entităţile ES
se caracterizează prin reguli care limitează
distribuţia profitului atât în cursul derulării
activităţii (la finalul anului fiscal) dar şi în
situaţia de dizolvare. În cazul asociaţiilor şi
fundaţiilor, este interzisă distribuţia profitu-
lui (OG 26/2000 privind asociaţiile şi fun-
daţiile cu modificările şi completările
ulterioare). În cazul societăţilor coperative,
o parte din profit rămâne în cadrul societăţii
şi o altă parte este distribuită membrilor co-
operatori. (Legea 1/2005 privind organi-
zarea şi funcţionarea cooperaţiei cu
modificările şi completările ulterioare) Li -
mitarea distribuţiei profitului se regăseşte
şi în mecanismele de dizolvare şi lichidare,
cazuri în care patrimoniul nu se întoarce
către membrii ci urmează o distribuţie dez-
interesată către alte entităţi similare.

Economia Socială este tipul de economie care îmbină în mod eficient respon-
sabilitatea individuală cu cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării
de servicii, care urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al
cărei scop principal este beneficiul social. ES are la bază o iniţiativă privată, voluntară
şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, presupune un risc eco-
nomic şi o distribuţie limitată a profitului. 



II. STADIUL ECONOMIEI SOCIALE
ÎN ROMÂNIA

Fundația „Cartea Călătoare”, Focșani, județul Vrancea produce și distribuie pentru persoanele cu
deficiențe de vedere cărți în sistem audio Daisy și echipamente pentru ascultare
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Această parte include analiza politi-
cilor naţionale, a cadrului instituţional, ana -
liza economică financiară şi raportul dintre
cererea şi oferta de ES. Entităţile ES din
România analizate în raport sunt:  organi-
zaţiile nonprofit, casele de ajutor reciproc
ale salariaţilor şi casele de ajutor reciproc
ale pensionarilor, cooperativele de credit şi
societăţile cooperative de gradul I.
(MMFPS, 2010a, 38) 

II.1. Politici naţionale cu impact asupra
domeniului economiei sociale

Rezultatele analizei politicilor pu -
blice naţionale, atât cele cu caracter ge -
neral (strategii de dezvoltare), cât şi cele
normative (legi, ordonanţe, etc.) sunt rele-
vante pentru ES. Politicile publice se referă
atât la cadrul general fiscal sau la regle-
mentări care au efecte asupra mai multor
domenii (ex. Codul Fiscal, Planul naţional
antisărăcie şi promovare a incluziunii so-
ciale) cât şi la cadrul specific organizării şi
funcţionării fiecărei entităţi de ES (ex.
Legea 1/ 2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei).

Documentele de politică publică
analizate sunt: Planul naţional antisărăcie
şi promovare a incluziunii sociale din 2002,
Planurilor de guvernare din perioada  2004
– 2012, Planurile naţionale de reformă
adoptate de Guvern din perioada 2007 –
2013, Programul Operaţional Dezvoltarea
Resurselor Umane (2007-2013) şi Legea
asistenţei sociale. De asemenea, sunt
analizate două iniţiative din anul 2011:
Legea antreprenorului şi Legea economiei
sociale. 

II.1.1. Planurile şi politicile de guvernare
HG 829 / 2002 privind aprobarea

Planului naţional antisărăcie şi promovare
a incluziunii sociale (PNAinc) din 2002 face
referire pentru prima dată la termenul de
ES. La creşterea eficienţei sectorului social
„un loc important îl poate ocupa (...) extin-
derea ES”. PNAinc defineşte astfel ES:
„activităţi economice care, în subsidiar şi
cu condiţia menţinerii performanţei eco-

nomice includ obiective de tip social”. A
doua referire la ES pune accentul pe in-
vestiţia în infrastructură în diverse domenii,
inclusiv în cea socială (şcoli, spitale, etc).
În cadrul Obiectivului de Creştere a efi-
cienţei sectorului social, acelaşi document
menţionează că un mod de stimulare a ES
poate fi „condiţionarea acordării con-
tractelor publice de absorbţia unor cate-
gorii sociale cu probleme de integrare
economică sau în vederea reducerii dis-
parităţilor regionale”. 

Planul de guvernare 2005 – 2008
nu se referă la ES dar abordează în secţi-
unea Îmbunătăţirea echilibrului socio-eco-
nomic al familiei ca măsură sectorială de
integrare a familiilor de etnie roma astfel:
„relansarea meşteşugurilor / meseriilor
specifice (...) şi dezvoltarea incubatoarelor
de mici întreprinzători”. 

Planul de guvernare 2009 – 2012
stipuleză implicarea persoanelor cu diza -
bilitaţi care au potenţial lucrativ în câmpul
muncii cât şi sporirea locurilor de muncă
adecvate pentru aceştia. 

Planul Naţional de Reformă 2007-
2010, document programatic asumat de
către Guvernul României, subliniază Pro-
gramul Operaţional Dezvoltarea Resur -
selor Umane 2007-2013 ca una dintre
măsurile de finanţare destinate ES. 

În secţiunea dedicată incluziunii so-
ciale active din Planul Naţional de reformă
20011-2013 se menţionează că „România
îşi propune crearea cadrului pentru faci -
litarea accesului şi a participării per-
soanelor aparţinând grupurilor vulnerabile
pe piaţa muncii”. De asemenea, în secţi-
unea Incluziune socială / reducerea sără-
ciei se subliniază că Guvernul urmăreşte
„definirea conceptului şi identificarea per-
soanelor juridice care fac parte din acest
domeniu, precum şi introducerea unor mă-
suri de sprijinire şi promovare a ES”. 

Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(POSDRU) prevede o axă de finanţare
pentru dezvoltarea ES (Axa 6.1 - Dez-
voltarea economiei sociale). Bugetul de



16

P
R

O
F

IT
  P

E
N

T
R

U
  O

A
M

E
N

I 

peste 600 milioane Euro este destinat ES
ca instrument de continuare şi dezvoltare
a măsurilor de intervenţie în domeniul so-
cial. „Operaţiunile finanţate din FSE pentru
promovarea ES vor sprijini entităţi precum
ONG-urile, cooperativele sociale, asociaţi-
ile de ajutor reciproc, alte organizaţii de
caritate şi de voluntariat, ca instrumente
flexibile si sustenabile de asistenţă a co-
munităţilor”. 

Legea asistenţei sociale  defineşte
ES astfel: „activităţi economice care, în
subsidiar şi cu condiţia menţinerii perfor-
manţei economice, includ obiective de tip
social” (Art. 6 lit.e). Similară celei din
PNAinc (2002), definiţia nu surprinde
specificul domeniului ES conform regle-
mentărilor internaţionale însă această lege
menţionează că ES urmează să fie regle-
mentată printr-o lege specială. 

II.1.2. Politici publice în domeniul
economiei sociale aflate în dezbatere

În prezent mediul privat şi au-
torităţile publice sunt preocupate să regle-
menteze domeniul ES.  Pe agenda publică
se află o iniţiativă legislativă privind antre-
prenorul social şi un proiect de lege privind
ES2. Acesta din urmă este promovat de
MMFPS şi a fost optimizată în urma con-
sultărilor cu reprezentaţii entităţilor de ES . 

În luna noiembrie 2011 se afla în
dezbaterea Parlamentului o iniţiativă le -
gislativă privind antreprenorul social. Cu
toate că ideea de reglementare a ES este
binevenită, iar iniţiatorul s-a inspirat din
modele occidentale, proiectul de act nor-
mativ a fost elaborat fără o consultare cu
entităţile ES. Proiectul de lege este consi -
derat de către organizaţiile neguvernamen-
tale ca defavorizând entităţile ES şi
reprezetând mai mult o facilitate pentru
marile corporaţiile care doresc să dezvolte
proiecte cu impact social. (FDSC, 2011)
Conform acestei iniţiative legislative,
scopul antreprenorului social este „spri-
jinirea, iniţierea sau dezvoltarea unei afa -
ceri etice, durabile, cu impact social direct

pozitiv şi caritabil pentru comunitatea be -
neficiară, cu recuperarea cel mult a in-
vestiţiei realizate, fără alte avantaje
materiale” (Art.2, alin.1). Din acest motiv,
considerăm important să prezentăm vi -
ziunea acestei propuneri legislative privind
scopul antreprenorului social: „de per-
mutare a accentului de pe asistenţa so-
cială pe promovarea practicilor de
incluziune socială, respectiv de transfor-
mare a persoanelor defavorizate din con-
sumatori de resurse în generatori de
valoare adăugată” (Art.2, alin.2).  În sensul
proiectului de lege, antreprenorii sociali pot
fi: „statul, care acordă facilităţi fiscale (...),
autorităţile şi instituţiile administraţiei pu -
blice locale (...), marile corporaţii multi-
naţionale/ naţionale (...), întreprinderile
mici şi mijlocii (...), asociaţiile, fundaţiile,
unităţile cooperatiste, casele de ajutor re -
ciproc, celelalte organizaţii de tip ONG în
parteneriat cu ceilalţi antreprenori menţio -
naţi mai sus (...), persoana fizică / per-
soană fizică independentă cu statut legal
şi fiscal specific. (PFA)” (Art 3 lit. a-e)

Proiectul de lege privind ES promo-
vat de MMFPS suscită interesul entităţilor
ES. Alte recomandări de revizuire a cadru-
lui legislativ cu impact asupra ES sunt:
„strategie naţională multisectorială de pro-
movare şi utilizare a economiei sociale (...),
mecanism unic de coordonare, înregistrare
şi certificare (...), facilităţi fiscale şi acces
transparent la facilităţi financiare (...) şi
acces la contracte publice”. 

O astfel de iniţiativă legislativă
poate contribui la dezvoltarea sectorului
prin potenţialele facilităţi fiscale acordate
sau prin recunoaşterea publică a acestor
tipuri de activităţi. Obiectivele proiectului de
lege menţionat sunt: reglementarea şi spri-
jinirea dezvoltării ES, definirea conceptului
şi identificarea persoanelor juridice care
fac parte din acest domeniu şi adoptarea
unor măsuri de sprijin şi promovare a ES.
Definiţia propusă în proiectul de lege are la
bază principiile europene ale ES şi cores -
punde definiţiilor utilizate la nivel european.

____________________
1. Utilizăm versiunea Legii privind ES prezentată de MMFPS în conferinţa de închidere a proiectului „Econo-
mia socială -model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate” (Bucureşti, oc-
tombrie 2011). Până la data publicării raportului de deschidere nu a fost organizată o dezbatere publică pe
versiunea finală a propunerii legislative.
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(Chaves, Monzon Campos, 2008, CIRIEC,
2008) Conform art. 3 din proiectul de lege,
ES „reprezintă ansamblul acti vităţilor cu
caracter social şi economic desfăşurate de
acele persoane juridice care respectă cu-
mulativ, conform actelor de înfiinţare şi
funcţionare, următoarele principii:

a) prioritate acordată persoanei
faţă de creşterea profitului;

b) asociere liberă şi deschisă, cu
excepţia cazului fundaţiilor;

c) drept egal de vot al membrilor,
independent de aportul de capital sau de
valoarea cotizaţiilor, cu excepţia cazului
fundaţiilor; 

d) autonomie decizională, prin ca-
pacitatea deplină de alegere sau, după
caz, numire şi revocare a organelor de
conducere, de punere în executare şi de
control al propriilor activităţi;

e) independenţa faţă de domeniul
public, prin calitatea de persoane juridice
de drept privat;

f) în cazul distribuirii profitului către
membri, realizarea acesteia proporţional
cu activitatea lor în cadrul organizaţiei, şi
nu cu aportul de capital sau valoarea coti-
zaţiilor, cu excepţia cazului societăţilor coo -
perative de gradul 1 şi a cooperativelor de
credit”.

Conform proiectului de lege, rolul
MMFPS ar fi: de coordonare şi finanţare
privind ES, responsabil cu dezvoltarea
unor mecanisme de sprijinire a entităţilor
de ES. Proiectul de lege propune şi consti-
tuirea unui Centru Naţional de Resurse
pentru Economie Socială „cu scopul de a
contribui la dezvoltarea ES prin pro-
movarea şi sprijinirea întreprinderilor de
ES şi prin furnizarea de informaţii către
persoanele fizice şi juridice interesate”. În
coordonarea centrului ar urma să se înfi-
inţeze un re gistru al întreprinderilor de ES
care ar cuprinde informaţii privind înfi-
inţarea şi funcţionarea: numele, forma ju-
ridică de organizare, data înfiinţării,
domeniul de activitate, categoriile de be -
neficiari, informaţii financiare sau alte infor-
maţii relevante.

În timp ce proiectul de lege privind
ES se bucură de susţinerea entităţilor de
ES, proiectul privind antreprenorul social
este contestat de către acestea. Una din
criticile aduse acestui proiect este consi -

derarea statului şi a autorităţilor publice lo-
cale ca făcând parte din categoria antre -
 prenorilor sociali, situaţie neconcordantă
cu principiile europene ale ES. Totodată,
corporaţiile sunt definite ca antreprenori
sociali în timp ce asociaţiile, fundaţiile, co-
operativele şi alte entităţi tradiţionale ale
ES pot derula activităţi de antreprenoriat
social doar dacă sunt în parteneriat cu
celelalte categorii enume rate mai sus.

II.2. Analiza cadrului instituţional
Instituţiile publice centrale au im-

pact asupra asupra ES datorită de regle-
mentare şi de iniţiere de politici publice în
domeniu. Prezentăm în continuare câteva
din autorităţile publice centrale care au rol
de coordonare, finanţare sau monitorizare
a domeniului ES. 

Principala instituţie relevantă pen-
tru ES este Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale (MMFPS) cu rol coordo-
nator în politica de ocupare şi protecţie a
persoanelor vulnerabile. Din punctul de
vedere al potenţialului economic al ES,
principalii reprezentanţi ai administraţiei
publice centrale sunt: Ministerul Eco -
nomiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
şi Ministerul Finanţelor Publice. Banca
Naţională a României supraveghează şi
monitorizează activitatea cooperativelor de
credit şi a CAR-urilor în calitatea lor de In-
stituţii Financiare Nebancare (IFN-uri). În
subordinea Ministerului Justiţiei fun c -
ţionează registrul comerţului cu evidenţa
societăţilor cooperative şi societăţilor co -
merciale şi registrul asociaţiilor şi fundaţi-
ilor. Am inlcus în analiză şi entităţile de
dialog social: Consiliul Economic şi Social,
Colegiul pentru Societatea Civilă şi Consi -
liul Consultativ al Cooperaţiei.

Conform HG 11/2009 privind orga-
nizarea şi funcţionarea MMFPS cu modi-
ficările şi completările ulterioare, atribuţiile
MMFPS sunt de coordonare şi monito -
rizare a implementării politicilor şi strategi-
ilor sectoriale de dezvoltare în domeniul
social, prin care sunt promovate drepturile
familiei, copilului, persoanelor cu dizabi -
lităţi, persoanelor vârstnice, victimelor vio-
lenţei în familie, precum şi ale altor grupuri
vulnerabile. MMFPS răspunde de elabo-
rarea, coordonarea şi monitorizarea imple-
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mentării strategiei naţionale în domeniul
handicapului şi a planului naţional de acţi-
une în domeniul asistenţei sociale.
MMFPS asigură elaborarea şi promovarea
politicilor publice şi a proiectelor de acte
normative destinate punerii în aplicare a
Programului de guvernare şi a obiectivelor
strategice în domeniul muncii, familiei şi
protecţiei sociale (Art.2). În exercitarea
funcţiilor, MMFPS identifică, elaborează şi
promovează politici publice şi acte norma-
tive în domeniul muncii, familiei şi protecţiei
sociale, în deplină concordanţă cu preve -
derile Programului de guvernare şi cu
obligaţiile României de stat membru.
MMFPS este organul public central care
elaborează, actualizează şi monitorizează
strategiile în domeniul ocupării forţei de
muncă (Art.3). 

Sub coordonarea MMFPS este or-
ganizat Consiliul interministerial pentru
afaceri sociale, sănătate, protecţia con-
sumatorului care reuneşte reprezentanţi la
nivel de ministru şi secretar de stat din
MMFPS, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Fi-
nanţelor Publice, Ministerul Educaţiei şi
alte autorităţi publice centrale responsabile
în aceste domenii.

În urma restructurării ministerelor şi
agenţiilor prin HG 68/2010 privind unele
măsuri de reorganizare a MMFPS şi a ac-
tivităţii instituţiilor aflate în subordinea, în
coordonarea sau sub autoritatea sa,
MMFPS a absorbit Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului
(ANPDC) şi Autoritatea Naţională a Per-
soanelor cu Handicap (ANPH). Co-
masarea s-a făcut prin preluarea atribuţiilor
celor două autorităţi şi transformarea aces-
tora în direcţii în cadrul ministerului. Ca ur-
mare a preluării unor atribuţii de la ANPH,
conform modificărilor aduse HG 11/2009,
MMFPS este responsabil cu autorizarea
unităţilor protejate şi monitorizarea respec-
tării condiţiilor de autorizare a acestor
unităţi.

Atribuţiile MMFPS sunt aplicate la
nivel judeţean de Inspecţia Muncii şi
Agenţia Teritorială pentru Prestaţii Sociale
care asigură respectarea standardelor de
calitate în servicii sociale şi monitorizarea
implementării priorităţilor stabilite prin
planul strategic de acţiune din domeniul in-
cluziunii sociale.

În subordinea MMFPS funcţi -
onează Agenţia Naţională pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă (ANOFM) conform
Legii 202/2006 privind organizarea şi
funcţionarea ANOFM, aceasta „aplică
politicile şi strategiile privind ocuparea
forţei de muncă şi formarea profesională a
persoanelor în căutarea unui loc de
muncă” (Art.3) şi implementează măsurile
de prevenire a şomajului, de stimulare a
ocupării forţei de muncă, protecţia socială
a persoanelor neîncadrate în muncă şi or-
ganizează şi realizează activitatea de ocu-
pare şi de formare profesională a forţei de
muncă. 

ANOFM funcţionează şi operează
prin intermediul agenţiilor teritoriale care
derulează activităţi de informarea şi con-
silierea profesională, medierea muncii,
consultanţă şi asistenţă pentru începerea
unei activităţi independente sau pentru in-
iţierea unei afaceri, stimularea mobilităţii
forţei de muncă, stimularea angajatorilor
pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi
a uceniciei la locul de muncă. Bursa
locurilor de muncă este programul cel mai
orientat spre stimularea ocupării forţei de
muncă derulat de agenţiile teritoriale. Acest
tip de eveniment este organizat de câteva
ori pe an. În anumite cazuri acestea sunt
destinate exclusiv unor categorii speciale
de persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă: persoane cu dizabilităţi, tinerii care
părăsesc sistemul de protecţie a copilului,
persoane de etnie roma, tineri absolvenţi
sau persoanele aflate în penitenciare. In-
tegrarea pe piaţa forţei de muncă a per-
soanelor din grupurile vulne rabile presu -
pune complementaritatea cu unele servicii
şi măsuri de consiliere, acompaniament
sau mediere în relaţia cu angajatorii. Re-
forma administrativă se confruntată cu dis-
funcţionalităţi instituţionale declanşate de
principiul descentralizării şi al deconcen-
trării. În acest context, Agenţiile Judeţene
de Ocupare a Forţei de Muncă au fost în-
cadrate în categoria instituţiilor deconcen-
trate redundante ale cărei atribuţii ar putea
fi preluate de Consiliile Judeţene. (Renert,
Pop, 2007:3, 18, 54)

Ministerul Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri (MECMA) are atribuţii
cu impact asupra mediului de afaceri şi în
ceea ce ne priveşte pe noi în această cer -
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cetare asupra societăţilor cooperative (una
din cele mai reprezentative entităţi de ES)
dar şi întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)
care pot fi considerate o formă care în
unele cazuri pot derula de activităţi de ES.

MECMA funcţionează în temeiul
HG 1634/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei, Co -
merţului şi Mediului de Afaceri. În subor-
dinea MECMA funcţionează Agenţia
pentru Implementarea Proiectelor şi Pro-
gramelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
(AIPPIMM) care realizează politica Guver-
nului în domeniul dezvoltării sectorului în-
treprinderilor mici şi mijlocii, al celui
coo    peratist şi al mediului de afaceri. AIP-
PIMM funcţionează şi îşi desfăşoară acti -
vitatea în baza HG nr. 65 /2009 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor
şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii cu modificările şi completările ulte-
rioare. AIPPIMM are ca scop „imple-
mentarea tehnică şi financiară a proiectelor
şi programelor de sprijinire a înfiinţării de
noi întreprinderi şi de susţinere a dez-
voltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a
mediului de afaceri şi a cooperaţiei, la nivel
naţional şi local” (Art.1, lin.3). În domeniul
cooperatist, AIPPIMM acordă avizul pentru
conformitatea statutului asociaţiei sau uni-
unii cooperatiste în vederea înscrierii aces-
teia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi
participă la lucrările Consiliului Consultativ
al Cooperaţiei, constituit conform Legii nr.
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei.

În subordinea AIPPIMM func -
ţionează oficii teritoriale pentru între-
prinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie
(OTIMMC), organizate ca unităţi cu per-
sonalitate juridică şi finanţate din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul
de stat. Din 2010, AIPPIMM are în subor-
dine opt oficii teritoriale cu sediul în mu-
nicipiile: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa,
Craiova, Iaşi, Ploieşti, Timişoara şi Târgu-
Mureş.

În 2011 AIPPIM a derulat o serie de
programe relevante pentru sectorul ES
destinate stimulării afacerilor mici, a
meşteşugurilor sau derularea de către
tineri a afacerilor pe cont propriu:

• Programul pentru stimularea înfi-

inţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii tineri (OUG 6/2011
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
micro- în   tre prinderilor de către între    -
prinzătorii tineri);

• Programul pentru dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor
şi facilitarea accesului acestora la finanţare
start;

• Programul naţional multianual
2002 - 2012 pentru susţinerea meş -
teşugurilor şi artizanatului;

• Programul naţional multianual
2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de in-
cubatoare tehnologice şi de afaceri.

MAIPPIM instituie şi gestionează,
prin oficiile teritoriale, baza de date privind
întreprinderile mici şi mijlocii (AIPPIMM) şi
asigură implementarea şi monitorizarea
prevederilor Legii 1/2005 privind organi-
zarea şi func ţionarea cooperaţiei, la nivel
local.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale (MADR) funcţionează în baza HG
25/2009 privind organizarea şi func -
ţionarea Ministerului Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale cu modificările şi com- 
pletările ulterioare. MADR are atribuţii cu
impact asupra societăţilor cooperative agri-
cole. MADR este responsabil cu „elabo-
rarea, reglementarea şi implementarea
politicilor agricole” (Art.1, alin.1), iar do -
meniile sale de activitate includ agricultura
şi producţia alimentară, dezvoltarea rurală,
pescuitul şi acvacultura. Aceste domenii
sunt de interes pentru societăţile coopera-
tive agricole şi pescăreşti sau pentru orga-
nizaţiile nonprofit, cum sunt asociaţiile de
producători agricoli, dar şi pentru alte en-
tităţi de ES. MADR are constituit în cadrul
acestuia o direcţie, urmare a comasării cu
Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
(ANCA), care are ca obiect de activitate
sprijinirea procesului de reformă în agricul-
tură prin activităţi de popularizare şi asis-
tenţă tehnică de specialitate, consultanţă
managerială şi perfecţionare profesională.
Prin intermediul acestei direcţii se asigură
producătorilor, fermierilor, asociaţiilor de
producători sau cooperativelor agricole
asistenţă tehnică, econo mică şi juridică de
specialitate precum şi servicii de formare
profesională. Se poate asigura consultanţă
privind elaborarea de proiecte model pen-
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tru exploataţii agricole şi studii de impact
pentru mediul rural. 

În coordonarea metodologică a
MADR se află Camerele Agricole înfiinţate
în baza HG 1609/2009 privind înfiinţarea
camerelor agricole judeţene prin reorgani-
zarea oficiilor/centrelor de consultanţă agri-
colă judeţene şi al municipiului Bucureşti.
Camerele Agricole oferă servicii de for-
mare profesională de specialitate, infor-
mare şi consultanţă agricolă şi acordă
sprijin entităţilor asociative şi a filierelor pe
produs. Camerele Agricole asigură asis-
tenţă tehnică la întocmirea documentaţiei
privind accesarea fondurilor europene şi
acordă sprijin financiar din fonduri
naţionale sau europene. De asemenea,
Camerele Agricole se implică în pro-
movarea produselor şi serviciilor din
domeniile agriculturii şi conex, inclusiv a
produselor locale şi a celor ecologice.

Ministerul Justiţiei are un rol în
domeniul ES prin atribuţia acestuia de a or-
ganiza în subordinea sa Registrul Co -
merţului şi Registrul Asociaţiilor şi Fun   -
daţiilor, registre care ţin evidenţa coopera-
tivelor şi respectiv a organizaţiilor neguver-
namentale. Ministerul Justiţiei funcţionează
în baza HG 652/2009  privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Li -
bertăţilor cu modificările şi completările ul-
terioare

Registrul comerţului a reapărut în
peisajul economic românesc după o ab-
senţă de 40 de ani fiind înfiinţat în temeiul
Legii 26/1990 privind registrul comerţului.
Registrul comerţului funcţionează la nivel
naţional prin Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului (ONRC) în subordinea Minis-
terului Justiţiei. Ministerul este reprezentat
la nivel local de 42 de oficii teritoriale, or-
ganizate în subordinea ONRC și care
funcționează pe lângă fiecare Tribunal. 

Registrul comerţului este alcătuit
dintr-un registru pentru înregistrarea co -
mercianţilor persoane fizice şi asociaţii fa-
miliale, un registru pentru înregistrarea
societăţilor cooperative şi un altul pentru
înregistrarea celorlalţi comercianţi per-
soane juridice.

Registrul naţional al asociaţiilor şi
fundaţiilor funcţionează în subordinea Mi -
nisterul Justiţiei prin direcţia de specialitate
în baza OG 26/2000 cu privire la asociaţii

şi fundaţii cu modificările şi completările ul-
terioare. Instanţele judecătoreşti sunt obli-
gate ca, din oficiu, să comunice
Ministerului Justiţiei informaţii referitoare la
înregistrarea oricărei asociaţii, fundaţii sau
federaţii, precum şi informaţiile ce ţin de
modificările intervenite. 

Banca Naţională a României
(BNR) este o structură publică, de interes
naţional, cu rol de reglementare şi
supraveghere a unor entităţi de ES: soci-
etăţile cooperative de credit şi instituţiile fi-
nanciare nebancare (IFN), categorie ce
cuprinde şi CAR. BNR este autoritatea
competentă cu privire la reglementarea,
autorizarea şi supravegherea prudenţială
a instituţiilor de credit. BNR acordă auto -
rizaţie casei centrale şi cooperativelor de
credit dintr-o reţea, numai dacă sunt res -
pectate prevederile OUG 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
cu modificările şi completările ulterioare de
către casa centrală şi de către fiecare co-
operativă de credit afiliată. BNR asigură
„supravegherea prudenţială a casei cen-
trale la nivel individual şi a tuturor organi-
zaţiilor cooperatiste de credit din cadrul
unei reţele cooperatiste. Banca Naţională
a României poate efectua, atunci când
consideră necesar, verificări la sediul co-
operativelor de credit” (Art.392).

Consiliul Economic şi Social (CES)
funcţionează în baza Legii 62/2011 privind
dialogul social şi este instituţie publică de
interes naţional, tripartită, autonomă, cons -
tituită în scopul „realizării dialogului tripartit
la nivel naţional dintre organizaţiile pa-
tronale, organizaţiile sindicale şi re -
prezentanţi ai societăţii civile organizate”
(Art.82). Prin reprezentanţi ai societăţii
civile se înţelege în accepţiunea Legii
62/2011: „structurile cooperatiste, profesiu-
nile liberale, organizaţiile pentru protecţia
consumatorilor, comunităţii ştiinţifice şi
academice, organizaţiile de agricultori, or-
ganizaţiile de pensionari, organizaţiile co-
munităţilor locale, asociaţiile care re     -
pre zintă familia şi persoanele cu dizabilităţi
şi alte organizaţii neguvernamentale” (Art.
92, alin.2, lit.c). CES este obligatoriu con-
sultat de iniţiatorii proiectelor de acte nor-
mative din domeniul economic, fiscal şi
financiar, muncă, protecţia socială şi politi-
cile salariale sănătate, cercetare şi cultură.
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Rezultatul consultării se concretizează în
avize la proiectele de acte normative. CES
este organism consultativ şi avizează
actele normative din domeniile de compe-
tenţă iniţiate de Guvern sau de Parlament,
invitând iniţiatorii la dezbaterea actelor nor-
mative. 

Colegiul pentru Consultarea Soci-
etăţii Civile este constituit prin HG
618/2005 privind constituirea Colegiului
pentru Consultarea Societăţii Civile şi este
un organism consultativ, fără personalitate
juridică, funcţionând pe lângă primul-mi -
nistru. Această structură de dialog a fost
constituită ca urmare a voinţei de a re-
cunoaşte valoarea competenţelor acumu-
late de organizaţiile neguvernamentale şi
de a asigura participarea mediului asocia-
tiv la elaborarea, evaluarea, amendarea şi
implementarea politicilor publice. Colegiul
pentru Consultarea Societăţii Civile „fa-
cilitează comunicarea şi asigură implicarea
societăţii civile în realizarea politicilor gu-
vernamentale la toate palierele decizionale
ale administraţiei publice centrale” (Art.2
alin.2). Colegiul pentru Consultarea Soci-
etăţii Civile are ca scop „dezvoltarea
parteneriatului strategic între autorităţile
publice şi mediul asociativ şi consolidarea
democraţiei participative în România”
(Art.2 alin.2). Colegiul pentru Consultarea
Societăţii Civile sesizează şi informează
primul-ministru în privinţa dinamicii,
evoluţiei şi oportunităţilor de dezvoltare ale
mediului asociativ şi formulează soluţii
pentru ameliorarea regimului legal fiscal
pentru sectorul nonprofit. 

Pe lângă AIPPIMM funcţionează
Consiliul Consultativ al Cooperaţiei, care
are printre atribuţii „elaborarea de pro -
puneri de iniţiative legislative în domenii ce
privesc activitatea cooperaţiei” (Art.110,
alin.3, lit.a din Legea 1/2005 privind orga-
nizarea şi funcţionarea cooperaţiei). Con-
siliul este alcătuit din nouă reprezentanţi ai
Uniunii Naţionale a Cooperaţiei Meşte -
şugăreşti (UCECOM) şi ai Uniunii Naţi -
onale a Cooperaţiei de Consum
(CEN TRO COOP) şi un reprezentant fără
drept de vot al MECMA. În Consiliu nu sunt
reprezentate toate entităţile de societăţi co-
operative care funcţionează în România. 

Consiliul Consultativ al Cooperaţiei
promovează studii şi analize privind miş-
carea cooperatistă, este implicat în elabo-

rarea propunerilor legislative în domeniu,
are rol consultativ, elaborează şi susţine
programe care să asigure crearea de noi
societăţi cooperative. Guvernul trebuie să
consulte Consiliul Consultativ al Coope -
raţiei asupra elaborării şi revizuirii legis-
laţiei şi a politicilor în materie de
co   o  peraţie. Deşi Consiliul trebuie să facă
auzit glasul cooperatorilor de la toate
nivelele şi să pună în dezbatere opţiuni de
rezolvare a problemelor care afectează so-
cietăţile cooperative, de la înfiinţare şi până
astăzi au avut loc doar câteva întâlniri a
acestui forum de dialog social dintre mi -
nister şi sectorul cooperatist şi fără rezul-
tate notabile.

Instituţii de organizare voluntară (şi
reprezentare)

Prezentăm în continuare princi-
palele structuri de reprezentare ale en-
tităţilor ES din România: societăţi
co operative meşteşugăreşti şi de consum,
CARS-uri şi CARP-uri precum şi câteva
federaţii reprezentative pentru ONG-uri. 

Societăţile cooperative se pot aso-
cia în mod liber şi voluntar în asociaţii şi
uniuni constituite în scopul de a asigura
reprezentarea şi apărarea intereselor soci-
etăţilor cooperative asociate în relaţiile cu
administraţia publică, autoritatea de stat,
alte persoane fizice sau juridice, publice ori
private, organisme internaţionale şi cu aso-
ciaţii internaţionale echivalente. Reţelele
astfel create contribuie la susţinerea şi pro-
movarea principiilor cooperatiste (Art. 89
din Legea 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei). Asociaţia poate
fi constituită din două sau mai multe soci-
etăţi cooperative de aceeaşi formă sau de
forme diferite. Uniunea judeţeană poate fi
constituită din societăţi cooperative şi/sau
asociaţii de cooperative de aceeaşi formă,
care îşi au sediul pe raza administrativ-te -
ritorială a judeţului. Uniunea naţională
poate fi constituită din societăţi coopera-
tive, asociaţii şi uniuni de societăţi coope -
rative de aceeaşi formă.

Asociaţia Naţională a Cooperaţiei
Meşteşugăreşti UCECOM a fost înfiinţată
în 1951, fiind reorganizată în anul 2006 în
baza Legii 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei. Uniunea Naţio -
nală a Cooperaţiei Meşteşugăreşti
(UCECOM) este succesoarea de drept şi
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patrimonială a Asociaţiei Naţională a Co-
operaţiei Meşteşugăreşti UCECOM.
(UCECOM, 2009: 8). Și-a păstrat de la în-
fiinţare şi până în prezent, „rolul de organi-
zaţie de reprezentare a cooperaţiei meş -
teşugăreşti, la nivel naţional şi internaţi -
onal” (Statulul UCECOM). La UCECOM
sunt asociate, direct sau indirect, 526 en-
tităţi cooperatiste (societăţi cooperative
meşte şugăreşti, uniuni judeţene şi asociaţii
de societăţi coo perative meşteşugăreşti),
însumând un număr de circa 19.000 per-
soane, care sunt acţionari dar şi angajaţi ai
acestor organizaţii.

Uniunea Naţională a Cooperaţiei
de Consum (CENTROCOOP) reuneşte un
număr de 41 de Uniuni judeţene a coope -
raţiei de consum şi trei societăţi coopera-
tive de consum. CENTROCOOP are ca
principal scop reprezentarea interesele so-
cietăţilor cooperative în relaţia cu au-
torităţile şi alte entităţi publice şi private,
naţionale sau internaţionale.

Banca Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP este instituţie de credit con-
stituită prin asocierea de bănci coope -
ratiste, în scopul gestionării intereselor lor
comune şi urmăririi centralizate a respec-
tării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor-
cadru. 

ONG-urile (asociaţii şi fundaţii) se
reunesc în federaţii sau reţele pentru a pro-
mova şi apăra interesele comune ale aces-
tora.

Organizaţia Naţională a Persoa -
 nelor cu Handicap din România (ONPHR)
este o federaţie constituită din organizaţii
neguvernamentale ale persoanelor cu
diza bilităţi. Federaţia ONPHR pro mo vează
drepturile persoanelor cu dizabilităţi din
România şi totodată reprezintă la nivel
naţional si internaţional interesele generale
ale persoanelor cu dizabilităţi din organiza-
ţiile membre. Federaţia ONPHR are 30 de
organizaţii membre cu un total estimativ de
150.000 de beneficiari. 

Federaţia Naţională OMENIA a
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensiona -
rilor din România s-a constituit prin afilierea
majorităţii CARP-urilor din ţară în septem-
brie 1990 (Chioaru, 2010:9). La ora actu-
ală, Federaţia Naţională Omenia este cea
mai puternică organizaţie de pensionari din

România, cu o structură teritorială com-
pusă din 38 de filiale judeţene şi 142
CARP-uri, cu personalitate juridică.

Uniunea Naţională a Caselor de
Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din Româ-
nia (UNCARSR) este organizaţia naţională
autorizată, răspunzătoare de menţinerea şi
dezvoltarea sistemului solid şi sigur al
CARS, instituţii financiare nebancare.
UNCARSR apără interesele specifice
CARS-urilor şi asigură acestora servicii or-
ganizatorice, tehnice, metodologice şi fi-
nanciare pentru realizarea prevederilor
statutare. UNCARSR are afiliate 39 de uni-
uni teritoriale, care cuprind 2.377
CARS-uri. 

Federaţia Caselor de Ajutor Reci-
proc (FEDCAR) a fost înfiinţată în iunie
2004, prin asocierea a şapte CARS fonda-
toare. În prezent FEDCAR are 17 CAR
membre, cu 63.000 de membrii, având 29
milioane Euro în active.

II.3. Analiză economică şi  financiară
Funcţionarea ES se bazează pe

resurse naturale, umane, materiale, infor-
maţionale şi financiare. Resursele naturale
şi umane sunt fundamentale fără de care
nicio activitate nu poate să funcţioneze.
Resursele financiare asigură iniţierea, con-
tinuarea şi dezvoltarea entităţilor ES, dar
nu sunt constante şi permanente, ci vari-
ază. Acesta este principalul motiv pentru
care numărul organizaţiilor înregistrate în
Registrul Naţional ONG este de trei ori mai
mare comparativ cu al organizaţiilor active
(care îşi depun bilanţul contabil la sfârşitul
anului financiar).

Sursele de finanţare pentru ES pot
fi: publice sau private, directe sau indirecte,
naţionale sau international (capitolul VII din
Legea 26/2000 privind veniturile asociaţi-
ilor şi fundaţiilor: 26). Acestea pot proveni
de la persoane fizice sau juridice, din ac-
tivităţi economice proprii comerciale şi
necomerciale, acţiuni de voluntariat, din
fonduri publice directe (bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale), din donaţii pri-
vate, din scutiri de taxe şi impozite  şi o
serie de mecanisme de sprijin şi facilităţi
pentru a uşura buna desfăşurare a ES.   
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____________________

3.  Conform Codului Fiscal, articolul 15, alin.2 organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile
patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru anumite tipuri de venituri
4.  Societăţile cooperative de gradul 1 şi de gradul 2
5.  Asociaţiile şi uniunile de societăţi cooperative 
6.  Societăţile cooperative agricole   
7.  Uniuni de ramură ale societăţilor cooperative agricole  
8. Organizaţiile cooperatiste de credit: cooperativele de credit şi casele centrale  ale cooperativelor de credit 
9.  Asociaţii/federaţii, fundaţii 
10. Case de Ajutor Reciproc ale Salariaților sau ale Pensionarilor

Tabel 1. Surse de finanţare pentru formele de Economie Socială

Sursa: MMFPS, 2010a, Raport de cercetare privind economia socială în România
din perspectiva europeană comparată, Bucureşti, p.66
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Principalele surse de venit sunt ale
ES sunt: mecanismul  2% din impozitul pe
venit (art.57 şi art. 84 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal);  sponsorizarea şi
mecenatul (Legea nr. 32/1994 cu modi-
ficările şi completările ulterioare); donaţiile
individuale (cea mai mare pondere o au
donaţiile în bani, urmate de cele în obiecte
şi de timp11) şi donaţii internaţionale12 (în
special sectorul neguvernamental a bene-
ficiat de fonduri structurale acordate în ul-
timii ani de FSE). 

ES are nevoie de forţă de muncă
calificată şi plătită, dar are nevoie şi de
forţă de  muncă voluntară. În contextul
crizei actuale, ES este o soluţie pentru
atragerea şi menţinerea lucrătorilor pe
piaţa muncii, pentru realizarea incluziunii
active a forţei de muncă şi lupta împotriva
sărăciei şi excluziunii sociale în conformi-
tate cu ţintele fixate de statele membre în
strategia Europa 2020. (CE, 2010: 6, 13,
16, 21, 36) Implicarea cetăţenilor români în
munca voluntară se situează la un nivel
scăzut deoarece foarte mulţi asociază
munca de voluntariat cu munca patriotică
practicată în perioada comunistă, astfel
valoarea muncii voluntarilor este echiva-
lentă cu mai puţin de 1% din PIB al
României. (FDSC, 2010) 

Pe tipuri de asociaţii, la nivelul anu -
lui 1999 voluntarii români erau implicaţi în
principal în activităţile sindicatelor (6,2%),
a organizaţiilor religioase sau bisericeşti
(3,7%), a grupuri sau partide politice
(1,9%), a asociaţiilor orientate spre edu-
caţie, artă, muzică sau activităţi culturale
(1,8%), sport sau recreere (1,2%), servicii
sociale pentru bătrâni, persoane cu handi -
cap sau săraci (1%), acţiuni comunitare
privind sărăcia, şomajul, locuirea, inegali-
tatea etnică (0,6%) şi mediul înconjurător,
ecologie, drepturile animalelor (0,6%).
(Voicu, 2010:101) Voluntariatul în România
are „o incidenţă mai redusă decât în ma-
joritatea ţărilor europene, fie ele din est sau
din vest” şi va creşte cel mai probabil lent
în perioada următoare. (Voicu, 2010:96,
110)

Stilul de conducere este participa-

tiv, toţi actorii ES sunt implicaţi, puterea de
decizie aparţine tuturor şi nu diferă în
funcţie de capitalul investit de fiecare. Prin-
cipala caracteristică a entităţilor ES este
satisfacerea nevoilor individuale şi/sau
colective şi nu remunerarea investitorilor
de capital.

În economia reală profitul este dis-
tribuit către posesorii factorilor de pro-
ducţie, iar pentru unele dintre entităţile ES
nu este distribuit între membrii fondatori, ci
este reinvestit în alte acţiuni sociale care
să îmbunătăţească şi să diversifice servici-
ile sociale, iar în cazul cooperativelor se
face o distribuire limitată a profitului.

Din punct de vedere economic ne-
am propus să demonstrăm că ES respectă
anumite principii: cost-eficienţă, sus te na-
bilitate, flexibilitate, calitate, indiferent de
domeniul său de acţiune: sănătate, edu-
caţie, servicii de asistenţă socială, de ocu-
pare a forţei de muncă şi formare
profesională, locuinţe sociale, protecţia
mediului, etc.13 

Situaţia financiară constă în
prezentarea fluxurilor economice expri-
mate în bani, prin care se formează, se
repartizează şi se folosesc resurse băneşti
(veniturile) pentru finaţarea unei activităţi
economice. Veniturile se formează prin
mobilizarea de resurse băneşti fără con-
traprestaţie directă şi imediată (impozit pe
profit, pe salarii, TVA, contribuţii la sistemul
de asigurări sociale etc.), iar cheltuielile
presupun folosirea veniturilor pe anumite
destinaţii, pe parcursul unui an fiscal. Ac-
tivele imobilizate reprezintă bunurile şi va -
lorile cu o durată de utilizare mai mare de
un an şi care nu se consumă la prima uti-
lizare. Active  imobilizate  pot fi necorpo-
rale, corporale şi financiare. Activele
necorporale: cheltuieli de constituire, chel-
tuieli de cercetare-dezvoltare, brevete, li-
cenţe, mărcile, fondul comercial etc.; active
corporale: terenuri, construcţii, instalaţii
tehnice şi maşini, utilaje şi mobilier etc.; ac-
tive financiare: titluri de participare (acţi-
uni), alte titluri imobilizate şi creanţe
imobilizate etc.

Analiza economică realizată la

______________
11.  Donaţiile de la persoanele fizice au un potenţial finaciar apreciabil, astfel la nivelul anului 2008 valoarea
financiară totală a donatorilor se situa în jurul a 18 milioane de Euro 
12.   Instrumentele financiare (2007 – 2013): Fondul European de Dezvoltare Regională (IMM-uri, infrastruc-
tura de transport, mediu, energie, educaţie, sănătate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritorială);
FSE (educaţie şi formare profesională, adaptabilitatea forţei de muncă şi a întreprinderilor, incluziunea socială,
creşterea eficienţei administrative) şi Fondul de Coeziune (infrastructura mare de transport si mediu) (Ghidul
Fondurilor Structurale, 2010: 2).
13.  Dicţionar contabil, sursă disponibilă online www.contabilii.ro accesat 15.10.2011
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nivelul entităţilor ES din România oferă o
imagine clară privind cunoaşterea realităţii
economice, a modului de funcţionare şi de
manifestare a ES pe piaţă. Asemănător
economiei clasice, ES răspunde unei serii
de întrebări fundamentale pentru buna
desfăşurare a oricărei economii: ce să pro-
ducă? cât să producă? cum să producă?
şi pentru cine să producă? Pe lângă aceste
întrebări, ES răspunde şi la întrebarea: cu
cine să producă? ES oferă o oportunitate
tuturor celor interesaţi de valorile sale în
special persoanelor dezavantajate pe piaţa
muncii. ES promovează spiritul de solida -
ritate colectivă devenind o forţă motrice
care împinge barca cu pânze.

Rezultatele analizei economico-fi-
nanciară ajută la adoptarea deciziilor ce
urmează să fie luate la nivel juridic, insti-
tuţional, social şi economic în vederea dez-
voltării pe termen lung a ES. O primă etapă
a analizei a fost corelarea dintre total active
imobilizate şi total venituri pentru a deter-
mina structura activelor imobilizate pe
fiecare tip de entitate a ES şi direcţionarea
fondurilor investiţionale în vederea creşterii
patrimoniului (Graficul 1), a doua etapă cal-
cularea ratei rentabilităţii economice pentru
a vedea dacă entităţile ES respectă prin-
cipiul cost-eficienţă (Graficul 2). A treia
etapă a presupus analizarea resurselor de
muncă şi potenţialul ES în vederea creării
de noi locuri de muncă (Graficul 3).  

Prezentăm în cotinuare concluziile
analizei economico-financiară a entităţilor
ES, în perioada 2000-2009. Pentru mai
multe detalii vă rugăm consultaţi anexele
raportului.

În cadrul sectorului neguvernamen-
tal, cea mai mare pondere a investiţiilor
s-a realizat în imobilizări corporale (te -
renuri, construcţii, utilaje, maşini, mijloace
de transport, etc.) şi în ponderi foarte mici
în imobilizări necorporale şi financiare. To-
talul activelor imobilizate şi totalul veni-
turilor au înregistrat cele mai mari valori
dintre toate entităţile ES, având o pondere
semnificativă la creşterea patrimoniului.
Raportând activele totale imobilizate la
numărul de organizaţii active, doar un
număr mic de organizaţii (aproximativ
1500) dispun de mijloace rezonabile. Ba -
lanţa dintre venituri şi cheltuieli este exce-
dentară sau activă, ceea ce denotă o
consolidare a activităţilor economice pe

piaţă. Cea mai mare pondere la consti-
tuirea ve niturilor totale provine din acti -
vităţile economice ceea ce presupune
orientarea sectorului neguvernamental
către meca nismele de piaţă, care îi permit
să-şi vândă produsele, să obţină profit şi
să se auto-susţină financiar. Rata rentabi -
lităţii pentru asociaţii şi fundaţii s-a
menţinut relativ constantă, în jur de 16%,
ceea ce arată un grad redus de eficienţă.
Rata rentabilităţii pentru ONG cu activitate
economică a atins un optim în 2007 (20%),
ca apoi să scadă sub valoarea ratei
rentabilităţii pentru asociaţii şi fundaţii
(13,5%). Numărul de personal a crescut
progresiv reprezentând, la  nivelul anului
2009, o pondere de 1,8% din populaţia
salariată la nivel naţional. Efectivul de per-
sonal pentru activităţi economice înre -
gistrează cea mai pronunţată creştere,
triplându-se în perioada ana lizată. Nu -
mărul mediu de salariaţi ONG este foarte
mic, dar numărul organizaţiilor fără per-
sonal salariat repre zintă în jur de 70% din
totalul organizaţiilor active. Numărul relativ
redus de salariaţi în condiţiile unor venituri
medii din ce în ce mai mari au condus la o
creştere a productivităţii muncii, astfel ven-
iturile medii pe salariat au crescut. 

În cazul Casele de Ajutor Reciproc
(CARS şi CARP): activele imobilizate şi
veniturile au înregistrat creşteri constante,
CARS înregistrând rate de creştere ceva
mai mari decât ale CARP. Cea mai mare
pondere a investiţiilor s-a realizat în imobi-
lizări financiare, iar CARP au investit mai
mult în imobilizări corporale. Total active
imobilizate depăşeşte total venituri ceea ce
arată înclinaţia investitorilor spre creşterea
patrimoniului. Balanţa de venituri şi cheltu-
ieli este excedentară în ambelele situaţii,
CARP dispunând de o situaţie financiară
mai bună. Comparativ cu celelalte entităţi
de ES, profitul şi rata profitului prezintă
cele mai mari valori, ceea ce arată că sunt
cele mai eficiente entităţi ale ES. În cadrul
CARS-urilor numărul personalului salariat
a oscilat, cu creşteri şi scăderi. Numărul de
personal salariat din cadrul CARP-urilor a
înregistrat o creştere mult mai mică dar
constantă.

În cazul cooperativelor de credit,
ponderea activele imobilizate este de-
păşită de cea a veniturilor, ceea ce arată
faptul că actorii cooperativelor de credit nu
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au fost foarte interesaţi să facă investiţii în
vederea creşterii patrimoniului. Balanţa de
venituri şi cheltuieli este pozitivă, dar exce-
dentul net este foarte mic înregistrând
chiar scăderi de la un an la altul. Profitul şi
rata profitului au înregistrat valori pozitive,
dar în scădere faţă de anul de bază (2000),
situând cooperativele de credit printre cele
mai puţin eficiente entităţi ale ES. Numărul
de salariaţi a înregistrat o uşoară scădere,
dar media personalului pe organizaţie s-a
dublat. 

Pentru societăţile cooperative
meşteşugăreşti şi de consum, activele imo-
bilizate au cunoscut o tendinţă crescă-
toare, dar mult mai pronunţată în cazul
celor  de consum. Investiţiile sunt aproape
exclusive în active corporale şi o pondere
nesemnificativă în cele financiare. În am-
bele cazuri, veniturile au înregistrat creşteri
mai mari decât total active imobilizate, in-
vestiţiile în creşterea patrimoniului au fost
mai reduse, datorită reglementării dis-
tribuţiei limitate a profitului. Veniturile
provenite din vânzarea produselor au
scăzut cu mai multe de 10% în condiţiile în
care cheltuielile cu personalul avea un pro-
cent de peste 50%, ceea ce arată că
efectele crizei economice actuale se re -
simt. Balanţa venituri-cheltuieli pentru so-
cietăţile cooperative de consum este mai
eficientă: aproximativ 80% din total venituri

provin din vânzarea produselor în vreme
ce cheltuielile cu personalul nu depăşesc
20%. Numărul de salariaţi prezintă o ten -
dinţă  de scădere pentru ambele societăţii
cooperative, mai pronunţată pentru coo -
perativele meşteşugăreşti.

Concluzionând, toate entităţile
specifice ES au investit în creşterea patri-
moniului cu ponderi semnificative în cadrul
sectorului neguvernamental şi mai reduse
în cazul cooperativelor de credit şi a
CARP-urilor.

CAR-urile sunt cele mai rentabile
entităţi ale ES obţinând cele mai ridicate
rate ale rentabilităţii economice. Urmează
ONG-urile iar societăţile cooperative
meşteşugărereşti şi de consum  au cele
mai reduse rate. „Prima condiţie ca să
rămâi în sistemul CAR-urilor performante
este să ştii unde să te opreşti. Adică să ţin-
teşti românul cu venituri mici, neeligibil
pentru bănci”. (Popescu, 2010: 1)

Numărul efectiv de personal anga-
jat în entităţile ES este redus, dar semni-
ficativ având în vedere faptul că ES
stimulează angajarea unor categorii des-
curajate pe piaţa muncii, iar angajaţii ES
capătă atât  abilităţi vocaţionale prin par-
curgerea teoretică şi practică a unor modu -
le de pregătire şi integrarea profesională,
cât şi independenţă economică şi socială. 

Grafic 1 Analiza comparativă dintre total active imobilizate şi total venituri a
entităţilor de Economie Socială

Notă: TAI = total active imobilizate; ONG-AE = ONG cu activitate economică; 
VT = venit total; CCOOP = cooperative de consum; SCM = cooperative meşteşugăreşti; 
CCON = cooperative de consum; 

Sursa: Constantinescu Ș. (coord.), 2011, Atlasul Economiei Sociale în România
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Grafic 2 Rata de rentabilitate economică a entităţilor de Economie Socială

Sursa: Constantinescu Ș. (coord.),2011, Atlasul Economiei Sociale în România 

Grafic 3 Evoluţia numărului de salariaţi entităţilor de Economie Socială

Notă: TP = total personal;  ONG-AE = ONG cu activitate economică; SCM-cooperative
meşteşugăreşti; CCON- cooperative de consum; CC- cooperative de credit

Sursa: Constantinescu Ș. (coord.),2011, Atlasul Economiei Sociale în România 

Economia socială creatoare
de noi locuri de muncă

ES  poate fi privită ca o continuare
a politicii ocupării pentru că ofere locuri de
muncă unei populaţii aflate în dificultate,
creează locuri de muncă în special per-
soanelor cu dizabilităţi, persoanelor ex-
cluse social, celor care nu au nici o
pregătire, care nu au o locuinţă şi sunt oa-
menii străzii, şi altor persoane care sunt in-
teresaţi de valorile ES.

Chiar dacă la prima vedere
numărul de locuri de muncă creat de ES
este mic (din bilanţul contabil de la sfârşitul

anului 2009, numărul total al locurilor de
muncă din ES  a fost de 163.354 la un
număr total de organizaţii de 25.744).
(Constantinescu, 2011) Numărul nu este
de neglijat  pentru că ES are potenţial în a
crea şi mai multe locuri de muncă, dacă ar
exista o politică de sprijin special destinată
ES. 

Scăderea numărului de personal
se datorează evoluţiei economiei ro -
mâneşti înscrisă de la începutul anului
2008 pe o pantă descrescătoare a ciclului
economic, caracterizată printr-o scădere a
producţiei şi a veniturilor, accentuarea unor
dezechilibre macroeconomice (creşterea
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ratei şomajului şi a ratei inflaţiei), creşterea
numărului de falimente şi a gradului de ine -
ficienţă a pieţei.

Productivitatea muncii este un indi-
cator sintetic al eficienţei folosirii factorului
muncă şi are multiple valenţe de cu -
noaştere şi analiză a performanţelor
agenţilor economici. Productivitatea muncii
se determină raportând cifra de afaceri la
numărul de salariaţi şi reflectă randamentul
folosirii factorului muncă. Calculând
această productivitate la nivelul entităţilor
ES, în perioada 2000-2009, putem con-
cluziona: productivitatea muncii pentru
toate entităţile ES a înregistrat o evoluţie
crescătoare în 2009 faţă de anii anteriori;
cea mai mare productivitate a muncii au în-
registrat-o ONG-urile care desfăşoară ac-
tivitate economică şi cooperativele de
credit, cu valori care depăşesc 90.000
RON. Societăţile cooperative de consum
au înregistrat o productivitate a muncii în
jur de 80.000  RON; asociaţiile şi fundaţiile
39.266 lei RON şi societăţile cooperative
meşteşugăreşti 29.760 RON. Productivităţi
ale muncii mai mici au fost înregistrate de
CARS-uri 7.145 RON.

Angajarea în ES are un impact
pozitiv asupra creşterii calităţii vieţii per-
soanelor cu diferite dificultăţi de integrare
profesională şi socială, ameliorându-le mo-
tivaţia şi stima de sine, astfel s-a constatat
că după două luni de muncă, angajaţii care
sufereau de afecţiuni psihice severe au în-
registrat o îmbunătăţire cu 20%  a stării de
sănătate. Un puternic impact economic şi
social este dat de reuşita inserţiei profe-
sionale a grupurilor vulnerabile, tinerii sau
adulţii dobândesc abilităţi vocaţionale, prin
parcurgerea teoretică şi mai ales practică
a unor module de pregătire şi calificare
profesională, un grad crescut de indepen-
denţă economică şi socială.

Între ES şi piaţa muncii există o re-
laţie de incluziune şi interdependenţă, ES
poate fi o continuare a politicii ocupării,
oferind locuri de muncă tuturor celor care
sunt descurajaţi şi care poate au renunţat
să-ţi mai caute un loc de muncă. Încura-
jarea ES este foarte importantă, dar la fel
de important este spiritul de solidaritate
care poate deveni o adevărată forţă eco-
nomică creatoare de noi locuri de muncă.

II.4. Raportul dintre cererea şi
oferta de economie socială

Raportul dintre cerere şi ofertă
poate fi analizat prin prisma mai multor di-
mensiuni: nivelul de dezvoltare a ES,
gradul de informare a populaţiei cu privire
la ES, obstacolele întâmpinate de între-
prinderile sociale, şi dificultăţile de inserţie
profesională a grupurilor vulnerabile în ES.
(MMFPS, 2010a: 110-115) Acestora am
mai adăugat o dimensiune referitoare la
profilul managerilor şi angajaţilor ES. Con-
siderăm acest cadru de lucru util pentru
analiza cererii şi ofertei de ES. Analiza in-
clude informaţii din arpoartele recente de -
dicate acestui subiect la noi în ţară. 

Nivelul de dezvoltare a
economiei sociale

Principalele domenii de activitate
ale entităţilor de ES din România sunt:
prestări servicii, agricultură şi industrie ali-
mentară, comerţ şi producţie industrială.
Deşi numărul angajaţilor a rămas relativ
constant în entităţile ES, respondenţii au
apreciat că a crescut atât cifra de afaceri
(45%), cât şi profitul (31%). În general,
profitul este reinvestit şi împărţit cu
acţionarii sau între toţi angajaţii. (MMFPS,
2010a: 111)

Din punct de vedere al organizării,
majoritatea (84%) entităţilor de ES nu au fi -
liale (domeniile în care entităţile de ES au
filiale sunt prestări servicii şi securitate so-
cială) şi nu aparţin altor reţele de ES (cele
mai menţionate reţele de ES sunt Alianţa
Internaţională a Cooperaţiei şi Uniunea
Mondială a Nevăzătorilor). (MMFPS,
2010a: 110) Deciziile importante sunt luate
de Consiliul de Administraţie şi Adunarea
Generală a Acţionarilor, în timp ce angajaţii
participă într-o proporţie foarte redusă la
actul decizional. (MMFPS, 2010: 111-112)

Dimensiunea antreprenorială a en-
tităţilor de ES din România a fost analizată
din perspectiva a patru variabile: inovaţie,
experimentare, proactivism şi asumare de
riscuri. „În medie, întreprinderile sociale din
România au indicat că sunt proactive şi că
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experimentează. La ambele aspecte, între-
prinderile sociale româneşti obţin un scor
deasupra mediei scalei, care este 4 [n.a.
evaluarea variabilelor s-a realizat pe o
scală de la 1 la 7]. Totuşi, întreprinderile so-
ciale româneşti nu se percep neapărat ca
inovând continuu noi produse, servicii şi
procese ca atare (aşa cum e indicat de
scorul sub medie în ceea ce priveşte pro-
dusele inovative). Întreprinderile au de-
clarat ca sunt mai puţin înclinate către
asumarea de riscuri.” (SELUSI, 2010: 10)

Obstacole întâmpinate de 
entităţile economie socială

Principalele vizează cadrul legisla-
tiv şi resursele financiare. 7,97 (pe o scala
de la 1 la 10) a fost scorul înregistrat de efi-
cienţa cadrului legislativ în rândul CAR-
urilor, 6,68 în cazul societăţilor coo    -
perative, 6,44 în cazul organizaţiilor non-
profit şi 6,29 în cazul UPA. (MMFPS,
2010a:113) La capitolul resurse financiare:
doar 15% dintre întreprinderile sociale ben-
eficiază de facilităţi fiscale sau finanţări
(subvenţii de la bugetul de stat, fonduri
nerambursabile, finanţări de la instituţiile
internaţionale). Fondurile necesare susţi -
nerii activităţii provin în mare parte din în-
casări şi din cotizaţiile acţionarilor şi
membrilor cooperatori. În doar 16% dintre
întreprinderile sociale evaluate în cadrul
cercetării există un buget special alocat ac-
tivităţilor de ES. (MMFPS, 2010a:113)

Printre obstacolele confruntate în
mediul rural menţionăm mentalul colectiv
şi resorturile individuale. (Fundaţia Soroş
România, 2011: 9) Iniţiativa individuală re-
dusă îşi găseşte rădăcinile în mentalul
colectiv tradiţional de asociere a succesu-
lui în afaceri cu hoţia. Explicarea gradului
redus de solidaritate ia în calcul factorii de
coagulare de la nivelul comunităţilor rurale:
preotul şi primarul. Asociativitatea este re-
dusă în special datorită raportării la colec-
tivizarea forţată: deşi există exemple de
succes în asociere sau asociaţii de tip agri-
col cu suprafeţe mari de teren, la nivelul
mentalului colectiv este în continuare per-
sistentă percepţia unei colectivizări forţate.

Profilul managerilor 
şi angajaţilor din entităţile de

economie socială

Managerii entităţilor de ES sunt
peste jumătate bărbaţi cu studii (post)uni-
versitare. Segmentul de vârstă cel mai
reprezentat este 50 – 60 ani (doar 10%
dintre manageri au între 18 – 30 ani).
(MMFPS, 2010a: 112 - 113)

Aproape trei sferturi din angajaţii
entităţilor de ES sunt femei salariate cu
normă întreagă absolvente de liceu şi de
universitate. Cei mai mulţi dintre angajaţi şi
cei mai mulţi acţionari sunt în CAR-uri. Cei
mai mulţi voluntari sunt în ONG-uri (54%
dintre reprezentanţii entităţilor de ES con-
sideră că nu este cazul să aibă voluntari).
În cadrul entităţilor de ES se pune un ac-
cent important pe formarea şi pregătirea
profesională. Astfel, în 2009 42% dintre an-
gajaţii au participat la un curs de pregătire
profesională. (MMFPS, 2010a:112 - 113)

La nivelul analizei cunoştinţelor şi
atitudinilor angajaţilor faţă de conceptul de
ES, se înregistrează o slabă cunoaştere a
termenului de ES (aşa cum vom arăta în
analiza gradului de informare). Mai mult
decât atât, pe fondul acestei cunoaşteri
limitate, 34% dintre angajaţii entităţilor de
ES nu consideră acest statut ca un avan-
taj. Principalele avantaje sunt de a avea un
loc de muncă, venitul şi perfecţionarea
cunoştinţelor. (MMFPS, 2010a:112 -113)

Gradul de informare privind
economia socială

Gradul de informare, indicator rele-
vant în dinamica cererii şi ofertei de ES, tre-
buie analizată în raport cu cel puţin două
grupuri ţintă: populaţia şi managerii. În
regiunea de dezvoltare Bucureşti Ilfov, din
rândul beneficiarilor de VMG şi al per-
soanelor care provin din grupuri vulnerabile
circa 20% cunosc semnificaţia şi 25% cel
de întreprindere socială. (BNS, 2009: 13)

Grupurile vulnerabile nu sunt fami -
liarizate cu conceptulul de ES. (MMFPS,
2010a: 113) Nu au auzit niciodată de en-
tităţi de ES 78% dintre romi, 73% dintre
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reprezentanţii familiilor monoparentale şi
beneficiarii de VMG: 57% dintre per-
soanele cu dizabilităţi şi 50% dintre tineri.
Diferitele entităţi ale ES au un grad scăzut
sau foarte scăzut al notorietăţii. Cel puţin
în regiunile de Sud şi Sud-Vest a României
(Cace, Arpinte, Sciocan şi alţii, 2010: 80)
cea mai cunoscută formă a ES sunt CARP
(54%). CARS-urile înregistrează un scor al
notorietăţii de 38%, iar cooperativele de
credit un scor de 35%. Celălalte entităţi ale
ES înregistrează scoruri sub 20% la capi-
tolul notorietate, cea mai puţin cunoscută
fiind organizarea sub forma atelierelor pro-
tejate (6%). 

În ceea ce priveşte managerii din

cadrul companiilor, ONG-urilor, sindi-
catelor, patronatelor etc. din Bucureşti şi
Ilfov studiul BNS (BNS, 2009:18) arată că
53% dintre manageri cunosc semnificaţia
termenului de ES. La nivel naţional şi un
an mai târziu raportului MMFPS (MMFPS,
2010a:113) arată că 65% dintre respon-
denţii manageri se consideră informaţi cu
privire la termenul de ES (dintre aceştia
11% se declară foarte bine informaţi şi
47% bine informaţi). Doar 47% dintre an-
gajaţii în entităţi de ES cunosc puţin ter-
menul de ES, cei care cunosc fiind în
special absolvenţii de studii superioare.
Dintre aceştia doar 5% cunosc foarte bine
termenul. 

Rezultate Focus Grup – Cunoaşterea ES şi a entităţilor ES

Reprezentanţii entităţilor ES sunt de acord, indiferent de forma de ES de aparte-
nenţă şi indiferent de regiune că sintagma „economie socială” a intrat foarte recent (în
ultimii 2 ani) în limbajul specialiştilor. Majoritatea respondenţilor au aflat de acest con-
cept după ce au început să lucreze în entităţile de ES. Notorietatea este direct pro-
porţională cu numărul de membri: cele mai cunoscute entităţi de ES sunt CAR-urile,
cooperativele de credit şi cooperativele meşteşugăreşti. 

Extrapolând experienţele personale, participanţii la focus grupuri consideră că
acest termen este cunoscut în special de cei care lucrează în domeniul ES şi aproape
necunoscut publicului larg. În rândul persoanelor implicate în ES este cunoscut, de
fapt, doar de o parte dintre aceştia, „de cei cu o anumită pregătire”, în sensul că cei cu
studii superioare cunosc în general această sintagmă.

Percepţia generală a respondenţilor este de concept nou care se referă la prac-
tici vechi „conceptul este nou, dar activitatea de când a început familia”, referirea
făcându-se la formele de ES informale. Mai mult decât atât, impresia respondenţilor
este că această sintagma „înlocuieşte” sau „înglobează” termeni mai vechi precum ate-
liere protejate.

Modalităţile în care respondenţii au intrat în contact cu acest concept au fost
conferinţele şi proiectele promovate. În acest sens a fost tras un semnal de alarmă în
ceea ce priveşte comunicarea corectă a termenului, pentru că impresia respondenţilor
este aceea de „multe confuzii” în legătură cu ce înseamnă ES. Respondenţii au recla-
mat faptul că nici ghidurile POSDRU pentru Axa prioritară 6.1 Dezvoltarea ES nu sunt
suficient de clare şi explicite. Pe de o parte, deschiderea acestei axe de finanţare a
făcut ca termenul să devină unul „la modă” în sectorul ONG, iar ONG-urile să devină
foarte vocale în acest sector, impactul fiind mai curând la nivel de creştere a notorietăţii
conceptului, uneori folosit inadecvat şi mai puţin la numărul de beneficiari sau membri.
Pe de altă parte, multe dintre ONG-uri „îşi introduc în statut concepte care stau la baza
ES dar nu ştiu că e ES”. 

Respondenţii consideră că o cunoaştere largă a conceptului, atât în rândul spe-
cialiştilor, cât şi în rândul populaţiei, poate aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea
entităţilor de ES.
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Rezultate Focus Grup – 
Conceptul de ES: Cunoaştere şi interes în rândul studenţilor 

Gradul de cunoaştere a conceptului de ES este destul de redus atât în rândul
studenţilor la ştiinţe social-politice cât şi în rândul studenţilor la ştiinţe economice. Aceş-
tia fie nu au auzit despre ES, fie au auzit foarte puţin. 

Definirea ES este mai mult intuitivă şi asociată cu concepte de „economie” şi
„social”, motiv pentru care definirea ES este focalizată pe valorile şi principiile de orga-
nizare a sectorului şi mai puţin pe entităţile ES. Respondenţii consideră că ES te face
să „te gândeşti al oameni”. ES este o formă de „investiţie in sectorul social”, adică o
„investiţie în oameni”. Din punct de vedere al relaţiei între economic şi social, studenţii
consideră că ES este „o încadrare a protecţiei sociale în ramura economică”. În aceste
condiţii „profitul nu este imediat” şi „nu este scopul principal”.

Studenţii consideră că ES stă sub sloganul liberal „ajută-te singur”. Comunitatea
„îi ajută pe cei care au nevoie să se integreze” în condiţiile în care valorile asumate de
membrii unei comunităţi sunt ajutor reciproc şi colaborare. Caracteristicile ES sunt: ajutor
reciproc; colaborare, incluziune socială, investiţie în oameni, angajaţi egali şi calitate.

A fost menţionată posibila utilizare a conceptului de ES ca strategie de marke -
ting de către agenţii economici clasici, mizând pe sensibilitatea clienţilor faţă de pro -
blemele sociale.

Considerând ES ca o alternativă la criza actualelor instituţii şi forme de organi-
zare economică, studenţii şi-au manifestat un interes foarte crescut pentru un curs
obligatoriu sau opţional de ES care să fie introdus în planul de învăţământ al domeniilor
ştiinţe sociale şi economice.

Rezultate Focus Grup – Definiţii ale ES 

ES a fost definită prin entităţle ei cât şi prin principalele caracteristici ale dome-
niului. Termenul de ES s-a încetăţenit datorită deschiderii axei POSDRU finanţare 6.1
Dezvoltarea ES în România.

Entităţile de ES menţionate au fost: societăţile cooperative meşteşugăreşti şi
de consum, CAR-uri şi ateliere protejate. Respondenţii cunosc primele două structuri
de dinainte de 1989 şi apreciază că au avut o traiectorie descendentă, după 1989 da-
torită lipsei de investiţii în tehnologizare şi neadaptării strategiilor economice noului
context economic. Procesul de schimbare a societăţii româneşti le-a asociat cu „colec-
tivizarea” şi interzicerea proprietăţii private de către regimul comunist. Evoluţia CAR-
urilor (ale salariaţilor şi ale pensionarilor) a fost diferită, numărul membrilor crescând
„de la câteva sute la câteva mii” începând cu anii ’90. Atelierele protejate s-au dezvoltat
începând cu anii 2000 pe baza unor iniţiative sau a expertizei din străinătate.

Termenul de ES este parţial asociat, până la echivalenţă, cu „întreprinderile so-
ciale” prin raportare la filosofia acestor organizaţii conform căreia „persoanele cu di z -
abilităţi sunt utile societăţii”. Delimitarea întreprinderilor sociale este realizată şi prin
compararea acestora cu întreprinderile economice. Dacă întreprinderile economice
„vizează exclusiv profitul”, întreprinderile sociale „vizează omul” în principal, şi „au
nevoie de profit pentru realizarea scopurilor sociale”. De fapt, entitatea de ES este „un
fel de SRL cu scop social”. Respondenţii delimitează ES de programele sociale des-
făşurate de ONG-uri.

Principiile de funcţionare ale ES identificate de respondenţi sunt: egalitate de
şanse / de vot; solidaritate; parteneriat şi scop social. ES este văzută ca o formă de
cooperare între indivizi şi grupuri şi este percepută ca o alternativă la situaţia econo -
mico-socială actuală.



32

P
R

O
F

IT
  P

E
N

T
R

U
  O

A
M

E
N

I 

Accentul pus pe responsabilitatea
individului în asigurarea bunăstării se cioc-
neşte la noi în ţară de un număr redus de
măsuri active şi ineficienţa celor existente.
(Popescu, 2004:171)

Analiza politicilor publice naţionale
cu impact asupra populaţiei de romi evi-
denţiază „importanţa procesului de aderare
la UE, (...) lipsa unui document progra-
matic în raport cu noua situaţie socioeco-
nomică (...), nevoia de creştere a
capacităţii instituţionale de elaborare şi im-
plementare a documentelor de politici pu -
blice”. (Cace, Stănescu, Tomescu şi alţii,
2010: 30)

Motivaţia cererii de ES din partea
grupurilor vulnerabile este  determinată de
faptul că „populaţia identifică, odată cu
nevoia persoanală, şi pe cea comunitară
deficitară”. (Ilie, 2011: 172-173)

Persoanele aparţinând grupurilor
vulnerabile au o slabă integrare pe piaţa
muncii. Studiul MMFPS (MMFPS, 2010:
114) aduce în lumină o serie de caracte -
ristici şi de dificultăţi ale persoanelor
aparţinând grupurilor vulnerabile în ceea
ce priveşte integrarea pe piaţa muncii şi
accesarea ofertei ES. Conform studiului
citat, 76% dintre romi nu au lucrat nicio-
dată. Aceeaşi situaţie de neangajare a fost
înregistrată şi în cazul a 60% dintre bene-
ficiarii VMG, 56% dintre persoanele cu diz-
abilităţi, 55% dintre familiile monoparentale
şi 53% dintre tineri. Motivele care au stat
la baza neintegrării pe piaţa muncii a aces-
tor persoane sunt pe de o parte dificultatea
în găsirea unui loc de muncă, iar, pe de
altă parte, aspecte care ţin chiar de
condiţia de persoană aparţinând unui grup
vulnerabil (apartenența la etnia roma,
tânăr care a părăsit sistemul de protecție
a copilului, beneficiar VMG, persoană cu
dizabilități).

În cazul celor care au lucrat media
vechimii în muncă este de 15 ani în cazul
persoanelor cu dizabilităţi, 10 ani pentru

beneficiari VMG, 9 ani în cazul familiilor
monoparentale cu venituri mici şi 3 ani în
rândul tinerilor postinstituţionalizaţi. Majori-
tatea persoanelor defavorizate au fost an-
gajate în producţia industrială şi sectorul
prestări servicii. Principalele motive de
părăsire a ultimului loc de muncă a vizat
starea de sănătate, creşterea copilului,
motivaţii etnice (romi), sau salarii nesatis-
făcătoare.

Intenţia de angajare a reprezen-
taţilor grupurilor vulnerabile este diferenţi-
ată de condiţiile particulare fiecărui grup
vulnerabil. 61% dintre tineri sunt în
căutarea unui loc de muncă, circa 50% din-
tre reprezentanţii familiilor monoparentale,
44% dintre beneficiarii VMG şi sub 25%
dintre persoanele cu dizabilităţi. Domeniile
de interes pentru aceste persoane sunt
prestări servicii, construcţii, agricultură şi
industrie alimentară. 9% dintre tineri, 4%
dintre reprezentanţii familiilor mono-
parentale, 4% dintre persoanele cu dizabi -
lităţi, 4% dintre beneficiarii VMG şi 3%
dintre romi au încercat să se angajeze în
diferite entităţi ale ES. 

Populaţia de etnie romă întâmpină
cele mai mari dificultăţi atunci când vine
vorba despre ocupare atât datorită stere -
otipurilor angajatorilor cât şi lipsei de in-
teres faţă de aceştia. (MMFPS, 2010a:
113; Cace, 2010: 129)

Principalele obstacole identificate
în cazul populaţiei de etnie roma în dome-
niul ocupării sunt: tipul muncii prestate (in-
formală, cu ziua sau exercitarea unor
munci tradiţionale nonformale dar fără con-
tract), lipsa înregistrării formale a celor
neocupaţi şi, implicit, dificultatea incluziunii
acestora în programe active de creştere a
ocupării şi modelul ocupaţional tradiţional
specific, în special în cazul femeilor. Eva -
luarea programelor de suport a evidenţiat
dificultăţi care ţin atât de percepţia angaja-
torilor cât şi a populaţiei de romi. În timp ce
angajatorii sunt reticenţi, comunităţile de
romi nu cunosc programele pe care ar
putea să le acceseze. În plus, oferta de
muncă nu este realistă, nu se asigură nici
o compensare financiară pe perioada cur-
sului şi impactul programelor nu este mo -

Dificultăţile grupurilor
vulnerabile în accesarea

ofertei ES
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nitorizat. (Cace şi alţii, 2010:120-129) 
Măsurile de facilitare a integrării în

muncă a persoanelor defavorizate sunt:
„angajarea şi facilitarea angajării, organi-
zarea cursurilor de calificare şi recalificare
şi oferirea de informare şi consiliere,
adoptarea condiţiilor de muncă flexibile
pentru persoanele cu dizabilităţi, acor-
darea de spijin material, incluziune socială,
asigurarea transportului şi munca la dis-
tanţă”. (MMFPS, 2010a:113) Acestora se
adaugă eficientizarea parteneriatului cu
angajatorii (acordarea de facilităţi, infor-
mare şi senzibilizare); adaptarea ofertei de
muncă specificului populaţiei; compen-
sarea financiară pe perioada cursurilor şi
monitorizarea programelor de suport.
(Cace, 2010:129)

Un studiu de caz privind impactul
locuirii într-un ghetou urban con-
cluzionează influenţa negativă asupra in-
serţiei pe piaţa muncii. (Stănescu,
2011:204)

Din punctul de vedere al manage -
rilor şi angajaţilor, beneficiarii activităţilor
de ES sunt: persoane defavorizate, statul,
românii în general, managerii, nimeni,
grupurile de interese, membrii organizaţiei
şi organizaţiile. (MMFPS, 2010a: 113) Per-
cepţia publică în mediul rural este că cel
mai dezavantajat grup este reprezentat de
rom. (Fundaţia Soros România, 2011: 10)
În ceea ce priveşte percepţia populaţiei cu
privire la categoriile defavoriazate ce ar tre-
bui ajutate, preferinţele se îndreaptă către
copii orfani sau abandonaţi, precum şi per-
soanele cu dizabilităţi paralel cu retincenţa
faţă de romi.  (Ştefănescu, 2011, 263-264) 
„Activităţile de ES se adresează în primul
rând persoanelor defavorizate. […] Rolul
ES în incluziunea socială a persoanelor

dezavantajate este larg recunoscut.” Dar
ES „contribuie nu doar la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale persoanelor defa-
vorizate, ci în cele din urmă ale întregii
populaţii”. Cu toate acestea, „prezenţa per-
soanelor defavorizate în ES este extrem
de redusă. […] ONG-urile sunt mediul cel
mai deschis către angajarea acestor per-
soane.” (Cace, Arpinte, Scoican şi alţii,
2010a: 189) 

„Managerii consideră că în aproape
jumătate din cazuri colaborarea cu
grupurile vulnerabile este bună şi foarte
bună. Dintre grupurile vulnerabile anga-
jate, managerii colaborează cel mai bine
cu tinerii peste 18 ani care părăsesc sis-
temul de protecţie a copilului şi persoanele
cu dizabilităţi. Angajaţii entităţilor de ES co-
laborează cel mai bine cu personale cu
dizabilităţi şi beneficiarii de venit minim
garantat (VMG).” (MMFPS, 2010a:113) A
fost identificată o practică discriminatorie
la angajare în sensul că atât managerii cât
şi angajaţii se opun angajării persoanelor
de etnie romă. 

Experienţele de susţinere din
partea PNUD a unor iniţiative de ES (înfi-
inţarea unei societăţi cooperative de con-
sum, acordare de microcredite) în zone
defavorizate (Zăbrăuţi din Bucureşti şi Ne-
greşti Vaslui) au evidenţiat îmbunătăţirea
participării membrilor comunităţilor cât şi
oportunitatea de generare a unor venituri
minime pentru familiile sărace. (Cace,
2005:31,36; Bleahu, 2005:59-61) Vita -
lizarea rolului familiei şi al comunităţii în
identificarea soluţiilor în lupta cu sărăcia au
redus dependenţa de sistemul de protecţie
socială şi permite desfăşurarea activităţilor
în cadrul comunităţii. (Cace, 2006:34, 52)



III. ANALIZA ENTITĂŢILOR DE
ECONOMIE SOCIALĂ DIN ROMÂNIA 

Fundația „Ruhama”, Oradea, județul Bihor în parteneriat cu Primăria Comunei Avram Iancu: Atelier de împletituri nuiele
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Analiza fiecărei entităţi de ES se va
face din perspectiva considerentelor ge -
nerale ce ţin de dezvoltarea sectorului,
analiza juridică a principalelor principii care
definesc aceste forme ca fiind de ES
(prezentate în capitolul I) şi nu în ultimul
rând ţinând cont de situaţia actuală eco-
nomico financiară. 

Principiile considerate de bază
pentru ES şi care sunt analizate în cadrul
fiecărei forme de ES sunt în concordanţă
cu principiile prezentate în Carta Principi-
ilor Economiei Sociale promovată de Con-
ferinţa Cooperativelor, Societăţilor
Mutuale, Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

Principiile pe care le vom analiza în
cadrul fiecărei entităţi de ES sunt:
• prioritatea acordată individului si obiec-
tivului social faţă de creşterea profitului; 
• asociere liberă şi voluntară;
• drept egal de vot al membrilor;
• autonomie decizională;
• independenţa faţă de domeniul public;
• reglementări privind distribuţia profitului. 

Din punct de vedere al analizei
economice, raportul de cercetare include
prezentarea stadiului actual şi analiza
resurselor umane implicate. 

III.1.Organizaţiile nonprofit 

III.1.1.Principalele reglementări 
Conceptul de organizaţie neguver-

namentală nu comportă o definiţie legală
precisă în actualul cadru legislativ. În lite -
ratura de specialitate se folosesc o serie
de termeni pentru formele de asociere.
Legislaţia din ţările europene face referire
la organizaţiile neguvernamentale (ONG),
în schimb cea americană la organizaţiile
nonprofit (NPO) sau organizaţiile societăţii
civile (CSO). Se mai regăsesc şi noţiuni ca
organizaţii caritabile sau organizaţii de vo -
luntariat (Marea Britanie), organizaţie fără
scop lucrativ (Franţa). 

Din punct de vedere juridic, organi-
zaţiile neguvernamentale sunt persoane
juridice cu scop nepatrimonial sau fără
scop patrimonial (prin opoziţie cu entităţile

comerciale). De altfel, sintagma din urmă
este reţinută şi în denumirea Registrului
Naţional al persoanelor juridice fără scop
patrimonial constituit pe lângă Ministerul
Justiţiei. Cu toate acestea în legislaţia
românească nu este definită organizaţia
neguvernamentală. 

Organizarea şi funcţionarea asoci-
aţiilor şi fundaţiilor este reglementată prin
OG 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,
cu modificările şi completările ulterioare.
Prin această ordonanţă se instituie trei
domenii de activitate a ONG-urilor clasifi-
cate în funcţie de beneficiarii activităţilor or-
ganizaţiei respectiv: a) activităţi de interes
general, b) activităţi în interesul unei colec-
tivităţi şi c) activităţi desfăşurate în interesul
personal nepatrimonial al membrilor orga-
nizaţiei (organizaţii mutuale). Regim fiscal
sau juridic diferit îl au în unele cazuri doar
organizaţiile mutuale care nu pot dobândi
statutul de utilitate publică. În această ca -
tegorie de asociaţii mutuale se înscriu şi
casele de ajutor reciproc (CAR) ale salari-
aţilor şi pensionarilor pe care însă le vom
analiza distinct.

OG 26/2000 utilizează termenul de
persoane juridice de drept privat fără scop
patrimonial. Legislaţia fiscală din România
utilizează sintagma de organizaţie non-
profit care se caracterizează prin faptul că
profitul, dacă este cazul, acumulat în
cadrul unui an fiscal nu poate fi distribuit
sub formă de dividende sau alte forme de
participare către membrii organizaţiei. 

Asociaţia este „subiectul de drept
constituit de trei sau mai multe persoane
care, pe baza unei înţelegeri, pun în
comun şi fără drept de restituire contribuţia
materială, cunoştinţele sau aportul lor în
muncă pentru realizarea unor activităţi în
interes general, al unor colectivităţi sau,
după caz, în interesul lor personal nepatri-
monial” (art. 4, OG 26/2000). 

Fundaţia este „subiectul de drept
înfiinţat de una sau mai multe persoane
care, pe baza unui act juridic între vii ori
pentru cauză de moarte, constituie un pa -
trimoniu afectat, în mod permanent şi ire-
vocabil, realizării unui scop de interes
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general sau, după caz, al unor colecti -
vităţi”. (art. 15, OG 26/2000)

Federaţiile reprezintă forma cea
mai bine instituţionalizată şi structurată de
asociere a organizaţiilor neguvernamen-
tale. La fel ca în cazul reţelelor, federaţiile
grupează organizaţii care activează în ace-
laşi domeniu sau care au un scop comun.
Prin constituirea ca federaţie, asocierea de
organizaţii neguvernamentale beneficiază
de personalitate juridică. Acesta reprezintă
unul dintre motivele principale pentru care
se face trecerea de la reţea informală la
federaţie recunoscută ca subiect distinct
de drept. Federaţiile împărtăşesc, în ge -
neral, rolurile reţelelor: influenţarea politi-
cilor publice din domeniul lor, schimb de
informaţii şi transfer de cunoştinţe între
membri, creşterea capacităţii şi vizibilităţii
acestora, creşterea vizibilităţii domeniului
în care acestea activează. 

O asociaţie sau o fundaţie care îşi
desfăşoară activitatea în interes general
sau al unor colectivităţi şi funcţionează de
cel puţin trei ani poate fi recunoscută de
Guvernul României ca fiind de utilitate pu -
blică. Caracteristica esenţială a unei orga-
nizaţii cu statut de utilitate publică este de
a deservi un interes general sau colectiv.
Organizaţiile mutuale (care servesc in-
terese personale nepatrimoniale) nu pot
dobândi acest statut special. Singurele
drepturi patrimoniale recunoscute în mod
specific acestei categorii de organizaţii
sunt: atribuirea în folosinţă gratuită de
bunuri proprietate publică şi scutirea de im-
pozit pe profit pentru veniturile obţinute din
reclamă şi publicitate. (Art. 13, alin2 lit.k din
Codul Fiscal) 

Un model de organizaţie nouă, în-
registrată ca şi fundaţie dar cu scopul de a
redirecţiona resursele colectate către nevoi
sociale ale comunităţii este fundaţia comu-
nitară. Fundaţia comunitară este o organi-
zaţie locală care mobilizează resurse din
comunitate şi le canalizează către nevoi
identificate în comunitate, contribuind la
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor
dintr-o zonă geografică specifică. 

III.1.2. Stadiul actual 
De-a lungul timpului şi datorită ma -

rilor schimbări care au avut loc în lume, ES
a îmbrăcat diverse forme şi a suferit o serie
de transformări, specifice de la o ţară la
alta, iar în acest sens dacă privim în lumina
schimbărilor din România putem distinge
câteva faze, care-i punctează crizele şi îi
marchează transformările: perioada di-
nainte de Primul Război Mondial,  perioada
interbelică şi puţin după cel de-al Doilea
Război Mondial, perioada regimului comu-
nist, perioada după revoluţia din decembrie
1989 şi până în prezent.

În prima perioadă a evoluţiei ES
activităţile civice au fost minime, donaţiile
către Biserica Ortodoxă au reprezentat
principala caracteristică a comportamentu-
lui filantropic, iar prima reglementare a
drepturilor şi libertăţii fundamentale pentru
dezvoltarea societăţii civile s-a realizat în
Prima  Constituţie a României din 1866.
După Primul Război Mondial şi crearea
României Mari, cadrul legislativ s-a acce -
lerat şi în 1924 a fost adoptată Legea 21
privind persoanele juridice (asociaţii şi fun-
daţii) cunoscută  drept  Legea Mârzescu.
(Ardad; 2008:9,10; Chioaru, 2010:9)

După 1990 fundaţiile şi asociaţiile
s-au înscris pe un trend crescător pentru
că puteau fi create fără permisiunea guver-
nului.  Legea Mârzescu a fost înlocuită cu
OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fun-
daţii, ajungându-se la un cadru juridic mai
clar şi predictibil din punct de vedere al
procedurii de înregistrare, astfel în luna oc-
tombrie 2011 la Ministerul Justiţiei erau în-
registrate  72.602 organizaţii, dintre care
53.375 asociaţii, 17.339 de fundaţii, 878
federaţii, 681 uniuni, 303 neprecizate şi  26
de persoane juridice străine14. 

Rata de activitate ne arată cât la
sută dintre organizaţiile înregistrate au
depus bilanţul contabil. La sfârşitul anului
2009 erau înregistrate 64.197 de organiza-
ţii, dintre acestea doar 36% au depus bi-
lanţul contabil, pondere în creştere faţă de
anul 2000. Rata de activitate economică a
ONG-urilor a înregistrat o creştere până în
2007 când a fost de 16,2%, iar după

______________________
14 Ministerul Justiţiei, date preluate din Registrul Naţional ONG,  www.just.ro, ultima actualizare 18.10.2011 
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această perioadă care coincide şi cu în-
ceputul crizei economice, a scăzut ajun -
gând  la 10,7% în 2009, pondere obţi nută
cu mult înainte de anul 2000 (Anexa 2).

În ceea  ce priveşte distribuţia re-
gională, entităţile ES dispun de o prezenţă
considerabilă în toate regiunile dezvoltate
din România. Asociaţiile şi fundaţiile deţin
o pondere mai mare în zonele din Centru,
Nord-Vest, Vest şi Bucureşti – Ilfov şi pon-
deri ceva mai mici în zonele mai sărace:
Sud-Est, Sud-Vest şi Sud. 

Numărul de organizaţii din mediul
rural este mult mai mic comparativ cu
mediul urban. În 2009 o pondere de
16,3%15 din total ONG-urilor îşi desfăşu-
rau activitatea în mediul rural, cele mai
reprezentative fiind obştile şi asociaţiile
agricole. Ponderea mică din mediul rural
se datorează dificultăţii în procesul de în-
registrare, care presupune existenţa unui
notar sau avocat, corespondenţă cu Reg-
istrul Naţional ONG, angajarea unui con-
tabil şi alte resurse umane cu calificări
diverse, ceea ce pentru mediul rural este o
procedură dificilă datorită infrastructurii
rudimentare.

Codificarea CAEN în bilanţurile
contabile nu reflectă clar activităţile organi-
zaţiei sau nu permit încadrarea activităţilor:
28% din total organizaţii marcând codul alte
activităţi asociative. S-a realizat o reclasifi-
care pe şase domenii de activitate aplicând
cuvinte-cheie specifice fiecărui sub-sector
pe denumirile organizaţiilor nealocate sau
pe descrierea misiunii acestora. Primele
şase domenii de activitate care au şi cele
mai mari ponderi sunt:  social şi caritabil,
sport şi activităţi de hobby, educaţie, cer -
cetare şi formare profesională, asociaţii
agricole/obşti, cultură şi organizaţiile reli-
gioase. (Constantinescu, 2011: 7,8)

III.1.3. Resurse umane 
Personalul salariat al organizaţiilor

neguvernamentale a crescut constant în
perioada 2000-2009 ajungând la sfârşitul

anului 2009 la 110 mii salariaţi, din care
63,4%  reprezintă efectivul de personal
pentru activităţi fără scop lucrativ şi 36,6%
efectivul de personal pentru activităţi eco-
nomice. Raportând numărul de salariaţi la
numărul de organizaţii active, în medie per
organizaţie sunt cinci salariaţi, iar la
numărul de organizaţii înregistrate, apro -
ximativ 70% dintre acestea nu au nici un
salariat. Raportul dintre veniturile totale şi
numărul total de salariaţi reprezintă venitul
mediu pe salariat, care a înregistrat o
creştere semnificativă în cazul activităţilor
nepatrimoniale şi cu ponderi ceva mai mici
pentru activităţi economice  (Anexa 3). 

Creşterea numărului de salariaţi în
cadrul ONG-urilor este un fapt pozitiv
având în vedere că la sfârşitul anului 2007
s-a declanşat criza economică care a afec-
tat întreaga structură a economiei
româneşti: industria de autoturisme, indus-
tria textilă, prelucrarea lemnului, construcţi-
ile şi sectorul imobiliar şi foarte mulţi
angajaţi şi-au pierdut locul de muncă.

Consecinţele crizei economice sunt
resimţite pe deplin de populaţie prin
scăderea veniturilor şi a puterii de
cumpărare, pierderea locurilor de muncă
datorită intrării în faliment a unor firme pri-
vate, reducerea investiţiilor şi a investito-
rilor etc. Reducerea producţiei şi sistarea
investiţiilor au determinat reduceri de per-
sonal în multe întreprinderi româneşti, rata
şomajului a explodat ajungând în trimestrul
IV 2009  la 7,5%, iar media anuală atin -
gând valoarea de 6,3%. La nivelul anului
2010 şi prima jumătate a anului 2011 rata
şomajului s-a menţinut relativ constantă,
pentru că firmele  nu au aşteptat să vadă
dacă recesiunea îi va lovi şi au dat oamenii
afară înainte de propagarea adevăratei
crize economice, iar în prezent momentul
2009 s-a comprimat cu momentul 2011,
determinând o stagnare a situaţiei de pe
piaţa muncii (Tabelul 2).

__________________
15  16,3% a reieşit din raportarea numărului de organizaţii din mediul rural de 4.158 la numărul total de or-
ganizaţii neguvernamentale de 25.571 (23,100 asociaţii şi fundaţii plus 2.471 ONG-uri cu activitate econo -
mică), date la nivelul 2009 furnizate de INS pe baza bilanţurilor contabile ale organizaţiilor, date disponibil
online www.fdsc.ro , accesat 20.10.2011
16  Lege nr. 514 din 28/11/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicata in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 5 decembrie 2003.
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Prioritate acordată individului
si obiectivului social

faţă de creşterea profitului

Aşa cum se precizează în art.2 din
OG 26/2000, unele din obiectivele consti-
tuirii unei organizaţii neguvernamentale
ţine de „promovarea valorilor civice, ale
democraţiei şi statului de drept şi de ur-
mărirea realizării unui interes general, local

sau de grup”. Accentul pe urmărirea unor
obiective altele decât cele orientate spre
un profit personal, cum se întâlneşte în
cazul unei companii, se regăsesc şi în
definiţia celor două entităţi: asociaţiile şi
fundaţiile urmărind satisfacerea unui in-
teres general, al colectivităţii sau personal
nepatrimonial. 

Asociaţiile şi fundaţiile pot avea şi
un interes economic fiindu-le permise să
dezvolte activităţi economice sau să îşi

Tabel 2. Evoluţia populaţiei ocupate, a salariaţilor, a şomerilor şi a ratei şomajului

Sursa: INS (2005-2011) şi Revista Raportul de muncă, nr.9/septembrie 2011, p. 23

La sfârşitul anului 2009, locurile de
muncă create de ONG-uri au reprezentat
1,8% din populaţia salariată la nivel
naţional. Procentul este mic dar semnifica-
tiv având în vedere impactul pozitiv asupra
creşterii calităţii vieţii, a motivaţiei şi a re-
spectului faţă de sine a angajaţilor. ES
oferă o şansă tuturor celor care se simt
marginalizaţi şi excluşi social, celor care au
o boală incurabilă, celor care se simt inutili
şi neputincioşi  şi tuturor celor care doresc
să fie solidari cu ceilalţi.

III.1.4. Analiza juridică prin prisma prin-
cipiilor economiei sociale 

Vom trata în continuare caracteris-
ticile asociaţiilor şi fundaţiilor prin analiza
acelor elemente care le face pe acestea să
fie definite ca şi entităţi de ES. Într-o

definiţie extensivă a ES, asociaţiile şi fun-
daţiile sunt tratate ca şi actori ai ES pentru
rolul de furnizor de servicii de interese ge -
neral (servicii sociale, de educaţie, sănă-
tate etc.) şi pentru că angajează forţă de
muncă pentru a-şi duce la îndeplinire
scopul pentru care s-au constituit. Alte
definiţii se rezumă a considera actori ai ES
doar acele ONG-uri care desfăşoară acti -
vităţi economice în mod direct sau prin in-
termediul unor societăţi comerciale
înfiinţate cu acest scop. Pentru contextul
românesc este recomandat să luăm în
considerare modul prin care ONG-urile îşi
furnizează serviciile întrucât formele de
contractare sau externalizare a pieţei de
servicii de interes public este într-o formă
incipientă şi sunt puţine exemple unde
ONG-uri sunt prestatori de servicii publice.
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constituie societăţi comerciale cu condiţia
ca surplusul realizat să fie reinvestit în
scopul pentru care s-a înfiinţat. Dividen-
dele obţinute de asociaţii sau fundaţii din
activităţile acestor societăţi comerciale,
dacă nu se reinvestesc în aceleaşi soci-
etăţi comerciale, se folosesc în mod obli -
gatoriu pentru realizarea scopului
or   ga nizaţiei. În situaţia în care doresc să
realizeze activităţi economice fără a înfiinţa
o entitate de sine stătătoare, organizaţiile
pot desfăşura orice alte activităţi econo -
mice directe dacă acestea au caracter ac-
cesoriu şi sunt în strânsă legătură cu
scopul principal al persoanei juridice.

Asociere liberă şi voluntară

Activitatea organizaţiilor neguver-
namentale - asociaţii şi fundaţii, aşa cum
sunt ele definite în legislaţia românească -
derivă din dreptul constituţional de
asociere al cetăţenilor menţionat în art. 40
al Constituţiei României. OG 26/2000 are
ca scop crearea cadrului pentru exer -
citarea dreptului la liberă asociere şi
prevede o serie de criterii şi proceduri pe
care un cetăţean sau mai mulţi doresc să
constituie o organizaţiei. Constituirea unei
asociaţii are la bază opţiunea individuală şi
voluntară a membrilor, iar funcţionarea
acesteia se bazează pe aportul material,
cunoştinţele şi munca acestora. 

Excepţie de la acest principiu al
asocierii voluntare sunt asociaţiile profe-
sionale constituite prin diferite acte norma-
tive sau reglementări speciale (ex. Colegiul
consilierilor juridici17, asociaţia farmaciştilor
etc.) unde derularea unei profesii sau ac-
tivităţi este condiţionată de înscrierea în
cadrul acestor structuri asociative.

Drept egal de vot al membrilor

Conform Art. 21 din OG 26/2000
organul de conducere al asociaţiei este

adunarea generală constituită din totali-
tatea asociaţilor, unde fiecare membru are
dreptul la un vot. Printre competenţele
adunării generale se numără stabilirea
strategiei şi a obiectivelor generale ale
asociaţiei, aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli şi a bilanţului contabil precum
şi atribuţii cu privire la numirea organelor
de administrare sau control. Prin atribuţiile
acordate, adunarea generală poate decide
orice aspect care ţine de modul de ges-
tionare a resurselor şi derularea activităţilor
asociaţiei.

Organul de conducere al unei fun-
daţii este consiliul director care a fost numit
la constituire de către fondator pentru a re-
aliza scopul şi obiectivele statutare (Art. 29
din OG 26/2000). Consiliul director
funcţionează după reguli proprii precum şi
în conformitate cu prevederile statutului
sau a unui regulament intern. Compe-
tenţele şi modul de luare a deciziilor în
cadrul unei fundaţi este similar cu cel al
unei asociaţii, fiecare membru având drep-
tul la un singur vot. Fondatorul sau fonda-
torii după caz, au un drept discreţionar şi
exclusiv de a modifica scopul fundaţiei. În
situaţia decesului fondatorilor, consiliul di-
rector va putea schimba scopul fundaţiei
doar printr-o majoritate calificata de patru
cincimi din numărul membrilor.

Autonomie decizională

Autonomia decizională a asociaţi-
ilor şi fundaţiilor constă în capacitatea
acestora de a se autoguverna prin inter-
mediul propriilor structuri stabilite de mem-
brii acestora. Organul de conducere la
asociaţii, aşa cum am prezentat mai sus,
este adunarea generală iar în cazul unei
fundaţii este consiliul director. Statutului şi
actul de constituire sunt documentele care
prevăd atribuţiile acestor structuri de con-
ducere precum şi modul de organizare şi
funcţionare. Deciziile se iau printr-o majori-

___________________
17.  Lege nr. 266/2008 a farmaciei, republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 30/06/2009
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tate simplă (jumătate plus unu din numărul
celor prezenţi) pentru marea majoritate a
cazurilor sau prin majoritate calificată (un
număr mai mare) în cazul deciziilor impor-
tante precum dizolvare, schimbarea statu-
tului sau modificarea scopului şi a
obiectivelor.

Independenţa 
faţă de domeniul public

Asociaţiile şi fundaţiile sunt per-
soane juridice de drept privat, a căror în-
registrare se face prin hotărârea unei
instanţe judecătoreşti şi după verificarea
legalităţii documentelor care stau la baza
constituirii. Art. 3 din OG 26/2000 prevede
că actele juridice de constituire a asociaţi-
ilor şi fundaţiilor sunt guvernate de legea
civilă. Independenţa faţă de domeniul pub-
lic reiese şi din prevederile Art.24 din OG
26/2000 care pe de o parte pentru a evita
vreun potenţial conflict de interese dar şi
pentru a prezerva independenţa organiza-
ţiei de domeniul public statuează că nu
poate fi membru al consiliului director, iar
dacă era, pierde această calitate, orice
persoană care ocupă o funcţie de condu -
cere în cadrul unei instituţii publice, dacă
asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea
activităţii acelei instituţii publice.

Reglementări privind
distribuţia profitului

Asociaţiile şi fundaţiile se caracte -
rizează printr-o interzicere a distribuţiei
profitului atât pe durata activităţii cât şi în
cazul dizolvării şi lichidării acestor forme de
organizare, de aici vine şi titulatura aces-
tora de organizaţii nonprofit. Acest principiu
se întâlneşte şi la constituire când modul de
constituire a patrimoniului nu se bazează pe
aporturi procentuale ale membrilor. 

În cazul dizolvării asociaţiei sau
fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării
nu se pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către per-
soane juridice de drept privat sau de drept
public cu scop identic sau asemănător,
printr-o procedură stabilită în statutul
organi zaţiei. Transmiterea bunurilor se
face prin decizia organelor de conducere
şi în cazuri excepţionale de către instanţa
de judecată. În cazul în care asociaţia sau
fundaţia a fost dizolvată pe motive că
scopul, activitatea sau mijloacele de acţi-
une au devenit ilicite sau contrare ordinii
publice sau organizaţia urmăreşte un alt
scop decât cel pentru care s-a constituit,
bunurile rămase după lichidare vor fi pre-
luate de către stat sau, după caz, de co-
muna sau oraşul în a cărui rază teritorială
asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă
aceasta din urmă era de interes local.

III.1.5.Situaţia economico-financiară a
organizaţiilor neguvernamentale 

La ora actuală nu există o evaluare
economico-financiară a organizaţiilor soci-
etăţii civile din România şi acest lucru este
destul de anevoios pentru că rezultatele fi-
nanciare sunt înregistrate în bilanţurile
contabile ale fiecărei organizaţie şi depuse
la Ministerul Finanţelor Publice, iar accesul
la aceste documente este restricţionat. O
altă problemă este legată de  faptul că nu

toate organizaţiile se înscriu în definiţia ES
sau nu au înţeles că, nu orice activitate pe
care actorii sociali o realizează comunităţii,
face parte din ES, astfel organizaţiile negu-
vernamentale sunt entităţi angajate în vari-
ate procese economice, putând să aibă
activităţi economice profitabile, dar nu au
voie să redistribuie profiturile pe care le în-
registrează membrilor fondatori.

Activele imobilizate şi veniturile au
crescut constant plasând sectorul neguver-
namental pe primul loc în ceea ce priveşte
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valoarea activelor şi creşterea patrimoniu-
lui (Grafic 1). Dacă până în 2007 valoarea
veniturilor a fost mai mare decât cea a ac-
tivelor imobilizate, după acest an preocu-
parea managementului nonprofit pentru
extinderea patrimoniului a crescut mai
mult. Din total active imobilizate cea mai
mare pondere o deţin imobilizările corpo-
rale (terenuri, clădiri, maşini, utilaje, unelte
etc.), care au înregistrat o creştere con-
stantă, în schimb imobilizările financiare au
avut o pondere mai mică şi în scădere, de
la 15,7% în 2000 la 10,1% în 2009, datorită
crizei economice  care a afectat activitatea
tuturor agenţilor economici.

Datele exerciţiului financiar pentru
sectorul neguvernamental sunt prezentate
în Anexa 4. Diferenţa procentuală dintre
veniturile si cheltuielile raportate de ONG-
uri a fost de 10,5% în 2000, a crescut în
2005 la 32% (datorită normelor legale care
au intrat în vigoare în 2005 privind mecan-
ismul de  2%,  o serie de scutiri de la plata
taxelor şi impozitelor şi sprijin financiar din
partea comunităţii), ca apoi să scadă brusc
ajungând la 9,2% în 2009, când exceden-
tele nete atingeau valoarea cumulată de
aproximativ 644 milioane lei, fiind generate
de 43,4% din totalul organizaţiilor. 

Dacă raportăm profitul net la chel-
tuielile totale se obţine rata profitului sau
rata rentabilităţii activităţii economice, este
un indicator de apreciere a eficienţei, cu
cât este mai mare, cu atât eficienţa este
mai ridicată, exprimând sintetic rezultatul
întregii activităţi. Rata rentabilităţii a oscilat
de la 16,2% în 2000, 8,7% în 2005, 20% în
2007, ajungând  în anul 2009 să fie iden-
tică cu cea din anul 2000.

La nivelul anului 2009, aproximativ
11% din numărul total de ONG-uri desfăşu-
rau activitate economică. Cele mai mari
ponderi ale acestor organizaţii se obţin în
domeniile: asociaţii agricole/obşti, asociaţii

religioase, servicii sociale şi organizaţii ca -
ritabile, sport si activităţi de hobby, edu-
caţie, cercetare/formare profesională
ro mână şi sanătate/medicină, asociaţii pro-
fesionale şi sindicate, cultură şi asociaţii
civice/politice şi asociaţii ecologice şi de
protecţia animalelor. (Constantinescu,
2011)

În ceea ce priveşte indicatorii finan-
ciari ai ONG-urilor cu activitate economică
diferenţa dintre venituri şi cheltuieli a
scăzut progresiv de la 11% în 2000 la 8%
în 2009, cu o singură excepţie şi anume în
2007 când această diferenţă a crescut da-
torită creşterii economice înregistrate la
nivel naţional de aproximativ 6,3% 19, pon-
dere reflectată de eficienţa activităţilor eco-
nomice, înainte de declanşarea şi
pro pagarea crizei economice. Acest lucru
este reflectat şi în rata profitului care în
2007 a înregistrat cea mai mare pondere
de 19,8%, ca apoi în 2009 să scadă cu 6,3
puncte procentuale.

III.2. Casele de ajutor reciproc
ale salariaţilor şi casele de

ajutor reciproc ale pensionari

Ideea organizaţiilor de întrajutoare
reciprocă (mutuale) a pornit de la incapa -
citatea individului de a se asigura împotriva
diverselor riscuri pe care le poate con-
frunta. Casele de ajutor reciproc sunt
grupări cu scop nelucrativ care îşi propun
să ducă în interiorul acestora sau al famili-
ilor lor, în principal prin intermediul cotiza-
ţiei membrilor săi, o acţiune de prevedere
şi întrajutorare.  Funcţionează în baza le -
gislaţiei generale: OUG 26/2000 cu privire
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare şi alte acte norma-
tive cu caracter special pentru fiecare tip

__________________
19  Rata de creştere economică în România PIB /2007/6,3%; PIB/2008/7,3%; PIB/2009/-7,1%; PIB/2010/-
1,9% acesat de pe pagina www.bnr.ro
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de casă în parte.
În anul 2009 erau înregistrate

2.997  de CAR-uri în toate judeţele ţării,
fiind cele mai des întâlnite forme ale ES.
Cele mai multe CAR-uri au fost înregistrate
în judeţele: Prahova, Bucureşti, Iaşi,
Mureş,  Argeş, Bihor, Dolj şi Bacău.
(MMFPS, 2010b: 95-96)

Distribuţia geografică a CAR-urilor
pe regiuni de dezvoltare este: CARS-urile
au o pondere mai mare în Sud-Muntenia
(17,8%), Bucureşti (15,9%) şi Nord-Est
(12,8%), în timp ce CARP sunt înregistrate
mai mult în Nord-Est (18,1%), Centru
(17,6%) şi Nord-Vest (14%).

Grafic 4. Distribuţia geografică a caselor de ajutor reciproc (CARS şi CARP)

Sursa: MMFPS,  2010b, Raportul de cercetare privind economia socială 
în România din perspectivă europeană

Numărul CAR-urilor înregistrate
este mult mai mare decât numărul de or-
ganizaţii active,  la nivelul anului 2009 erau
active 897 de organizaţii, 704 pentru
CARS şi 193 pentru CARP. În perioada
2000-2009,  CARS a crescut de 2,85 ori,
iar CARP doar de 1,45 ori CARP (Anexa
2). Chiar dacă ambele forme au înregistrat
creşteri, CARS-urile sunt mai numeroase

şi au rezultate economico-financiare mai
bune decât CARP. 

Anul 2009 a fost considerat pentru
CARS-uri „un an foarte bun pentru activi-
tatea caselor din cadrul Uniunii noastre,
[n.a. UNCARS] poate cel mai bun din ultimii
20 de ani, dacă ne raportăm la valoarea ac-
tivelor şi a împrumuturilor, la menţinerea
numărului de membri”. (Dună, 2010: 3)
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Resurse umane 

Numărul personalului salariat în
CARS-uri a crescut cu 2.360 de persoane
în 2007 faţă de 2005. Rezultatul se dato -
rează faptului că economia României a
crescut foarte mult, indicele de creştere
economică atingea valoarea de 7,9% în
2006 şi respectiv de 6,3% în 2007 20. 

Propagarea crizei a indus o
scădere cu 3.132 de persoane fiind chiar
sub nivelul numărului de personal din 2005
(Anexa 3).

Numărul de personal salariat din
cadrul CARP-urilor a înregistrat o creştere
mult mai mică dar constantă, comparativ
cu  CARS-urile, numărul de salariaţi a
crescut cu 356 de persoane în 2009 faţă
de 2007 şi  cu 379 de persoane faţă de
2005.

În ceea ce priveşte veniturile  ra-
portate la salariaţi acestea prezintă valori
scăzute în jur de 7.000 lei pe salariat, în
schimb CARP a înregistrat în perioada
analizată valori mult mai ridicate, mai mult
de jumătate generând venituri mai mari de
40,000 lei pe salariat.

Principalele
reglementări juridice

În România se întâlnesc două ca -
tegorii de CAR-uri: pentru pensionari
(CARP) reglementate de Legea 540/ 2002
privind casele de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor, cu modificări şi completări ulte-
rioare şi pentru salariaţi (CARS) care se
organizează şi funcţionează în baza Legii
122/1996 privind regimul juridic al caselor
de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniu-
nilor acestora republicată.

CAR-urile reprezintă o categorie de
organizaţii nonprofit care se organizează şi
funcţionează în mod similar cu o asociaţie.

Din aceste considerente, OG 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii se aplică în
mod similar şi CARP şi CARS. 

CARS sunt „asociaţii fără scop pa -
trimonial, organizate pe baza liberului con-
simţământ al salariaţilor, în vederea
sprijinirii şi întrajutorării financiare a mem-
brilor lor. Membrii unei CARS pot fi numai
persoane fizice salariate. CARS-urile îşi
desfăşoară activitatea exclusiv cu membrii
acestora”.

Analiza juridică 
din prisma principiilor ES

Prioritate acordată individului si
obiectivului social faţă de creşterea
profitului

Scopul CARP constă în sprijinirea
şi întrajutorarea membrilor prin „acordarea
de împrumuturi cu dobândă şi activităţi
conexe cu caracter social, cultural, turistic
şi de alte tipuri”. Membrii CARP pot fi per-
soane pensionare, beneficiarii de ajutor so-
cial şi membri de familie ai primelor două
categorii. Obiectul de activitate al CARS îl
constituie acordarea de împrumuturi cu
dobândă către membrii acestora. Dobânda
la împrumuturi se reîntoarce la fondul so-
cial al membrilor, după deducerea cheltu-
ielilor statutare. CARS-urile acordă
împrumuturi numai membrilor lor.

Asociere liberă şi voluntară
CARP se pot constitui prin exer -

citarea dreptului la liberă asociere a urmă-
toarelor categorii de persoane: pensionarii,
indiferent de sistemul de asigurări sociale
căruia îi aparţin, beneficiarii de ajutor social
şi membrii de familie - soţ, soţie, precum şi
copiii majori incapabili de muncă, aflaţi în
întreţinerea pensionarilor sau a beneficia-
rilor de ajutor social - membri ai acelei
CARP. 

CARS se pot înfiinţa de către

_______________
20  Rata de creştere economică în România PIB/2007/6,3%; PIB/2008/7,3%; PIB/2009/-7,1%; PIB/2010/-
1,9% www.bnr.ro,
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salariaţi sau alte persoane care obţin ven-
ituri de natură salarială, prin asociere
liberă, în unităţile în care aceştia îşi des-
făşoară activitatea sau la nivel teritorial.

Reglementări privind distribuţia
profitului

La încetarea calităţii de membru al
CARP, indiferent de motive, sumele de-
puse cu titlu de cotizaţii lunare se restituie
titularului sau urmaşilor săi, după caz. Con-
tribuţia pentru fondul de ajutor de deces se
restituie urmaşilor membrului care a dece-
dat. 

În cazul CARS-urilor contribuţiile la
fondul social al membrilor se restituie la
încetarea calităţii de membru. Cu toate că
membrii îşi pot recupera contribuţiile către
asociaţie, aceştia nu pot participa la dis-
tribuţia excedentului, motiv pentru care
considerăm că se respectă acest principiu
al limitării distribuţiei profitului.

Evoluţia activelor imobilizate
şi a veniturilor CAR-urilor

Activele imobilizate pentru CARS şi
CARP au înregistrat o creştere constantă,
CARP prezentând rate de creştere mai
mari decât CARS. Imobilizările caselor de
ajutor reciproc sunt preponderent de
natură financiară, iar în ceea ce priveşte
imobilizările corporale  au ponderi ceva
mai ridicate în cadrul CARP (Grafic 1). În
anul fiscal 2009, CAR-urile şi-au încheiat
situaţia financiară cu excedent, 82% din to-
talul CARS şi  88,6% din totalul CARP. În
ceea ce priveşte rata profitului, CAR au
cele mai ridicate valori, 46,3% pentru
CARS şi 36% pentru CARP, comparativ cu
cooperativele de credit (rata profitului a în-
registrat o scădere de la 11,9%  în 2000 la
2,8% în 2009) şi chiar cu ONG-urile care
obţin o rata a profitului în jur de 16%.
Rezultatele confirmă faptul că CAR sunt
cele mai eficiente dintre entităţile ES din
România (Anexa 5).

III.3. Cooperative de credit

Cooperativele de credit sunt asoci-
aţii autonome de persoane fizice asociate
voluntar şi a căror activitate se desfăşoară
pe principiul întrajutorării membrilor coop-
eratori.

Cooperativele de credit reprezintă
entitatea ES cu cel mai mic număr de or-
ganizaţii, după datele colectate de MMFPS
la nivelul anului 2010 erau 51 de organiza-
ţii. Datele privind numărul de organizaţii
sunt diferite de la o sursă la alta, la INS
erau înregistrate 65 de organizaţii la nivelul
anului 2009.  

Cooperativele de credit sunt
răspândite în toată ţara, la nivel de judeţ
sunt una sau două organizaţii, excepţie fac
judeţul Botoşani cu şase organizaţii şi

judeţele Arad şi Bihor cu câte trei organi-
zaţii. Cooperativele de credit sunt concen-
trate în cea mai mare proporţie în zona de
Vest (21,5%), în proporţie de 18,5% în
partea de Nord-Est, 15,4% în Centru şi mai
puţin prezente sunt în partea de Nord-vest
6,2% . (Constatinescu, 2011)

Majoritatea creditelor sunt adresate
persoanelor din mediul rural, în acest sens
în mediul rural activează în jur de 18.5%
din totalul cooperativelor de credit.

Resurse umane

Cooperativele de credit sau Băncile
cooperatiste au cel mic număr de personal
salariat dintre toate entităţile ES, înre -
gistrând  o scădere relativ constantă în pe-
rioada analizată. Raportul dintre venitul
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total şi total personal (Anexa 3) a scăzut
ajungând în 2009 la 93.518 RON pe
salariat, dar acesta reprezintă cea mai
mare valoare comparativ cu celelalte en-
tităţi ale ES. Numărul mediu de personal
salariat s-a dublat apropiindu-se de
numărul mediu de personal din cadrul
CARS-urilor.

Principalele
reglementări juridice   

Organizaţiile cooperatiste de credit
sunt asociaţii autonome, apolitice şi negu-
vernamentale care desfăşoară activităţi
specifice instituţiilor de credit în scopul
într-ajutorării membrilor. Reglementarea ju-
ridică a cooperativelor de credit se
regăseşte în OUG 99/2006 privind instituţi-
ile de credit şi adecvarea capitalului care
prevede că instituţiile de credit se pot con-
stitui şi funcţiona în una din următoarele
categorii: bănci, organizaţii cooperatiste de
credit, bănci de economisire şi creditare în
domeniul locativ şi bănci de credit ipotecar.

Cooperativele de credit sunt o ca -
tegorie de Instituţii financiare nebancare
(IFN). Cooperativele de credit sunt „insti-
tuţii de credit constituite ca asociaţii au-
tonome de persoane fizice, unite voluntar
în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor
lor comune de ordin economic, social şi
cultural, a căror activitate se desfăşoară,
cu precădere, pe principiul întrajutorării
membrilor cooperatori” (Art. 334 din OUG
99/2006).

Analiza juridică din prisma
principiilor economiei sociale

Prioritate acordată individului si
obiectivului social faţă de creşterea
profitului

Activitatea în cadrul unei reţele co-
operatiste se desfăşoară preponderent şi
cu prioritate în interesul membrilor coope -

ratori (societăţi cooperative de gradul 1),
respectiv al organizaţiilor cooperatiste de
credit afi liate la casa centrală (societăţi co-
operative de gradul 2). Serviciile acordate
nu se limitează exclusiv la membrii coo -
peratori, ci poate deservi şi alţi clienţi, de
regulă persoane care nu îşi permit să ac-
ceseze servicii bancare.

Asociere liberă şi voluntară
Cooperativele de credit se consti-

tuie prin asocierea liberă a persoanelor fi -
zice, fără nici un fel de discriminare pe
criterii de naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie, apartenenţă politică, avere,
condiţie socială, rasă sau sex.  Poate fi
membru cooperator orice persoană fizică
care are capacitate deplină de exerciţiu,
are domiciliul/reşedinţa/locul de muncă în
raza teritorială de operare a cooperativei
de credit, a semnat sau a acceptat, după
caz, actul constitutiv al acesteia şi a sub-
scris şi a vărsat cel puţin numărul minim de
părţi sociale care este stabilit prin actul
constitutiv-cadru.

Drept egal de vot al membrilor. 
OUG 99/2006 prevede la Art. 366

că fiecare membru cooperator are dreptul
la un singur vot, indiferent de numărul de
părţi sociale deţinute.

Autonomia decizională şi inde-
pendenţa faţă de domeniul public 

Aceste două principii sunt respec-
tate datorită aplicării dispoziţiilor Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale.
„Constituirea, funcţionarea, modificarea
actului constitutiv, dizolvarea, fuziunea, di-
vizarea şi lichidarea organizaţiilor coope -
ratiste de credit urmează regimul
so     cietăţilor pe acţiuni”. Astfel, orice referire
făcută la acţiuni şi acţionari se consideră a
fi făcută la părţi sociale şi la membrii coo -
peratori/cooperative de credit afiliate şi
orice referire la un anumit procent din ca -
pitalul social al societăţii pe acţiuni se con-
sideră a fi făcută la totalul drepturilor de vot
la nivelul unei cooperative de credit / case
centrale.
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Reglementări privind distribuţia
profitului

Părţile sociale sunt purtătoare de
dividende. Acestea se plătesc membrilor
cooperatori, respectiv cooperativelor de
credit afiliate, din profitul net, proporţional
cu cota de participare la capitalul social şi
corespunzător perioadei de deţinere a
părţilor sociale în cursul exerciţiului finan-
ciar. Casa centrală constituie rezerva mu-
tuală de garantare pe baza cotizaţiilor
cooperativelor de credit afiliate şi a unei
cote de maximum 5% din profitul contabil
determinat înainte de deducerea impozitu-
lui pe profit al casei centrale. 

Modul de constituire şi de utilizare,
precum şi nivelul rezervei mutuale de
garantare se stabilesc prin reglementările-
cadru ale caselor centrale. Cooperativele
de credit sunt obligate să cotizeze pentru
constituirea rezervei mutuale de garantare
a casei centrale, în conformitate cu regle-
mentările-cadru emise de casa centrală în
acest scop. Cotizaţiile plătite de coopera-
tivele de credit constituie cheltuieli de-
ductibile fiscal.

Cooperativele de credit repar-
tizează anual 25% din profitul contabil de-
terminat după deducerea impozitului pe
profit pentru constituirea unei rezerve de

într-ajutorare, destinată creării condiţiilor
necesare pentru reducerea costurilor
operaţiunilor desfăşurate cu membrii coo -
peratori.

Situaţia actuală
economico-financiară

Valoarea activelor imobilizate a
avut o evoluţie oscilantă în perioada 2005-
2009, astfel aceasta a înregistrat o
scădere în anul financiar 2007 cu 24% faţă
de 2005, o creştere în 2009 cu  12,5% faţă
de 2005 şi cu 46,5% faţă de 2007. Veni-
turile totale au crescut mai mult decât val-
oarea activelor imobilizate ceea ce arată
faptul că actorii cooperativelor de credit nu
au fost interesaţi să facă investiţii în ve -
derea creşterii patrimoniului (Anexa 6).

Rentabilitatea cooperativelor de
credit a scăzut foarte mult în perioada
analizată, de la o rată a rentabilităţii de
11,9% în 2005 la 2,8% în 2009. Eficienţa
scăzută se datorează faptului că, cheltu-
ielile totale sunt aproape egale cu veniturile
totale, rezultând un profit total mic, plasând
cooperativele de credit  printre cele mai
puţin eficiente entităţi ale ES.

Societăţile cooperative sunt între-
prinderi formate prin asocierea unui grup
de persoane (mici producători, meseriaşi,
consumatori, etc.), concentrează resursele
lor economice pentru producerea,
aprovizionarea şi desfacerea în comun a
unor produse, pentru acordarea de credite
etc. şi se poate constitui în domenii di-
verse: agricultură, comerţ, meşteşugăresc,

locuinţe, utilităţi, servicii sociale.
În funcţie de obiectul şi scopul ac-

tivităţii, societăţile cooperative pot fi: coo -
perative de producţie, de consum, de
desfacere, meşteşugăreşti, de credit,  agri-
cole, şi alte tipuri.   Sunt înfiinţate şi func -
ţionează în baza Legii 1/ 2005 privind
cooperaţia, iar cele mai cunoscute sunt co-
operativele meşteşugăreşti şi cele de con-
sum. Conform datelor furnizate de MMFPS
la nivelul anului 2010 erau înregistrate
2128 societăţi cooperative dintre care: 885
de societăţi cooperative meşteşugăreşti,

III.4. Societăţi cooperative
de gradul 1
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1061 de consum, 170  agricole şi 12 alte
tipuri de societăţi cooperative. (MMFPS,
2010:93-94)

Societăţile cooperative au înregis-
trat o involuţie în perioada 1990-2000, între
anii 2000-2009 numărul lor a rămas con-
stant, cu mici oscilaţii de la un an la altul,
iar la sfârşitul anului fiscal 2009 au depus
bilanţ contabil 788 de cooperative meş -
teşugăreşti şi 894 de consum, deci în total
1682 de cooperative.  Cooperativele de
consum sunt preponderent rurale (în jur de
74% din total cooperative activează în
mediul rural), iar cooperativele meş -
teşugăreşti activează în mod exclusiv în
mediul urban (în mediul rural activează o
pondere nesemnificativă, în jur de 0,5%
din total). Societăţile cooperative meş -
teşugăreşti şi de consum au o distribuţie
regională relativ uniformă, cu ponderi mai
ridicate în Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-
Vest Oltenia şi Vest. (Constantinescu,
2011)

Societăţile cooperative au suscitat
interesul internaţional, fiind redescoperite
în ultimii ani în ciuda neîncrederii publice
manifestate mai ales în ţările aflate în
tranziţie. Contribuind la revitalizarea tra -
diţiei comunităţilor, societăţile cooperative
şi-au consolidat poziţia în domeniile care
le-au consacrat: creditar, locuire, agricul-
tură şi s-au extins spre noi sectoare de ac-
tivitate devenind furnizări de servicii
sociale. (Borzaga şi Spear, 2004: 3, 11, 13)
România se înscrie parţial în aceste
tendinţe. 

Resurse umane 

În ambele forme de cooperaţie
numărul de salariaţi a înregistrat o evoluţie
descrescătoare. În cazul cooperativelor
meşteşugăreşti efectivul de personal a
scăzut în anul fiscal 2009 cu 67% faţă de
2000, dar raportul dintre venitul total pe
salariat a înregistrat o creştere  de aproape
6 ori  ajungând în jur de 30.000 lei pe
salariat. 

Pentru cooperativele de consum
efectivul de salariaţi este mult mai mic în

comparaţie cu  cooperativele meşteşu -
găreşti, efectivul de personal a scăzut cu
aproximativ 55% în 2009 faţă de anul
2000, iar raportul dintre venitul total pe
salariat a crescut de 6,3 ori atingând valori
în jur de 80.000 lei pe salariat (Anexa 3).

Principalele
reglementări juridice   

În România, soietăţile cooperative
sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii
1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, cu modificările şi completările
ulterioare. Cele mai cunoscute sunt coo -
perativele meşteşugăreşti şi cele de con-
sum. Cooperaţia reprezintă un sector
specific al economiei care funcţionează
prin societăţi cooperative (cooperative de
grad 1) şi alte forme de asociere a aces-
tora la nivel teritorial şi naţional (coopera-
tive de grad 2).

Conform definiţiei Alianţei Inter-
naţionale a Cooperativelor, „o cooperativă
este o asociaţie autonomă de persoane re-
unite în mod voluntar pentru a satisface
nevoile lor comune economice, sociale şi
culturale şi aspiraţiile prin intermediul unei
întreprinderi deţinute în comun şi contro-
lată democratic”. Cooperativa este definită
ca „o formă de organizare a muncii în care
mai multe persoane lucrează în comun şi
cu mijloace de producţie proprii, în cadrul
aceluiaşi proces sau în procese diferite,
dar legate din punct de vedere economic
între ele, depinzând unul de altul, pentru
realizarea finită a bunurilor materiale nece-
sare societăţii”. (Crişan, 2010)

În acest capitol vom analiza carac-
teristicile principale ale cooperativelor
meşteşugăreşti si a cooperativelor agri-
cole, ambele forme având in comun multe
aspecte legate de organizare şi func -
ţionare. În oglinda reglementărilor din
România a celor două forme vom prezenta
şi caracteristicile cooperativei cu statut eu-
ropean. 

Începând cu anul 2005 asistăm la
o unificare a legislaţiei privind cooperaţia
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meşteşugărească şi cooperaţia de con-
sum. Prin Legea 1/2005 privind organi-
zarea şi funcţionarea cooperaţiei s-a
realizat un cadru juridic de reglementare
cu caracter general pentru cooperaţia din
România. 

Cooperativa agricolă este regle-
mentată de Legea 566/2004 Legea coo -
peraţiei agricole, cu modificările şi
completările ulterioare.

Ambele legi promovează aceeaşi
definiţie a acestor forme de organizare ca
fiind „o asociaţie autonomă de persoane
fizice şi/sau juridice, constituită pe baza
consimţământului liber exprimat de aces-
tea, în scopul promovării intereselor eco-
nomice, sociale şi culturale ale membrilor
cooperatori, fiind deţinută în comun şi con-
trolată democratic de către membrii săi, în
conformitate cu principiile cooperatiste”.

În Legea 1/2005 sunt enumerate o
serie de tipuri de cooperative care se pot
constitui în conformitate cu prevederile
acestei legi: societăţi cooperative meşte -
şugăreşti, societăţi cooperative de consum,
societăţi coo perative de valorificare, societăţi
co   o    perative de locuinţe, societăţi coopera-
tive pescăreşti, societăţi cooperative de
transporturi sau societăţi cooperative
forestiere. Legea 1/2005 prevede că se pot
constitui societăţi coope rative în alte domenii
cu respectarea dispo ziţiilor acestei legi.

Societăţile cooperativele sunt, în
primul rând, grupări de persoane fizice sau
juridice care respectă principii de
funcţionare speciale, diferite de cele ale
altor operatori economici. Se pot menţiona,
de exemplu, principiile structurii şi ale con-
trolului democratice, precum şi distribuţia
echitabilă a profitului net al exerciţiului fi-
nanciar.

Analiza juridică prin prisma
principiilor economiei sociale

Prioritate acordată individului si
obiectivului social faţă de creşterea
profitului

Societatea cooperativă este consti-
tuită în scopul promovării intereselor eco-

nomice, sociale şi culturale ale membrilor
cooperatori (Art.7 din Legea 1/2005) iar
unul dintre principiile enumerate în pream-
bulul legii cooperaţiei este principiul pre-
ocupării pentru comunitate, conform căruia
societăţile cooperative acţionează pentru
dezvoltarea durabilă a comunităţilor din
care fac parte, prin politici aprobate de
membrii lor. 

Cooperativele agricole au la bază
un principiu asemănător care menţionează
preocuparea pentru dezvoltarea durabilă a
comunităţilor (Art.8 din Legea 566/2004). 

Statutul european al cooperativelor
menţionează că cel mai important principiu
al acestei forme de organizare este prin-
cipiul preeminenţei persoanei, care se con-
cretizează prin dispoziţii specifice privind
condiţiile de aderare, de retragere şi de ex-
cludere a membrilor. 

Asociere liberă şi voluntară
Constituirea societăţii cooperatiste

are la bază principiul asocierii voluntare şi
deschise, potrivit căruia societăţile coope -
rative sunt organizaţii voluntare care se
constituie pe baza liberului consimţământ
şi sunt deschise tuturor persoanelor capa-
bile să utilizeze serviciile lor şi care sunt de
acord să îşi asume responsabilităţile ca -
lităţii de membru cooperator, fără nici un fel
de discriminare pe criterii de naţionalitate,
origine etnică, religie, apartenenţă politică,
origine socială sau sex (Art.7 din Legea
1/2005). Acest principiu este enumerat şi
în cadrul cooperativelor agricole în cadrul
Art. 8 din Legea 566/2004.

Drept egal de vot al membrilor
Modul de luare a deciziilor este

unul care pune în centru persoana şi nu
contribuţia acesteia la capitalul societăţii.
Acest fapt rezidă din principiul controlului
democratic al membrilor cooperatori,
potrivit căruia societăţile cooperative sunt
organizaţii democratice care sunt contro-
late de către membrii cooperatori care par-
ticipă la stabilirea politicilor şi adoptarea
deciziilor. Persoanele care activează ca
reprezentanţi aleşi sunt răspunzătoare în
faţa membrilor cooperatori. În societăţile
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cooperative de gradul 1, membrii au drep-
turi egale de vot, fiecare având un singur
vot, indiferent de numărul părţilor sociale
deţinute (Art.7 din Legea 1/2005). În soci-
etatea cooperativă de gradul 1 fiecare
membru cooperator are dreptul la un sin-
gur vot, oricare ar fi numărul părţilor sociale
pe care le deţine. Un membru cooperator
poate deţine părţi sociale în limita şi în
condiţiile prevăzute de actul constitutiv,
fără a putea depăşi 20% din capitalul so-
cial. În societăţile cooperative de gradul 2
se poate prevede ca fiecare membru co-
operator să aibă dreptul la vot multiplu lim-
itat, proporţional cu participarea sa la
capitalul social al societăţii cooperative.
Acest aspect specific cooperativelor de
gradul 2 le face pe acestea de a nu fi con-
siderate entităţi de ES. Art. 8 din 566/2004
menţionează principiul egalităţii membrilor
în luarea deciziilor de conducere adminis-
trativă a activităţii cooperativei. Statutul Eu-
ropean al Cooperativelor menţionează că
toţi membrii sunt îndreptăţiţi să participe la
adunarea generală cu drept de a lua cu-
vântul şi de a vota pentru punctele înscrise
pe ordinea de zi iar (art.58 din Statutul Eu-
ropean al Cooperattivelor) fiecare membru
al SCE dispune de un vot, indiferent de
numărul de părţi sociale pe care le deţine
(Art.59). Acest principiu se traduce prin
enunţarea regulii „un om, un vot”, dreptul
de vot fiind legat de persoană, ceea ce
înseamnă că membrii se găsesc în imposi-
bilitatea de a exercita drepturi asupra ac-
tivului societăţii cooperative.

Legătura dintre membrii coopera-
tori şi cooperativă este ilustrată şi în art.28
din Legea 1/2005 care instituie unul dintre
criteriile de excludere din societatea coop-
erativă în cazul în care aceştia devin mem-
bri cooperatori în societăţi cooperative
concurente sau desfăşoară activităţi con-
curenţiale pe cont propriu ori în contul altei
persoane. Această prevedere se instituie
şi într-o obligaţie colaterală a membrilor de
a nu face parte din alte societăţi coope -
ratiste (art.32 din Legea 1/2005)

O regulă în funcţionarea acestor
entităţi este menţionată la Art 16 din Legea
1/2005 unde se menţionează că societăţile

cooperative sunt obligate să desfăşoare
activităţile prevăzute de actul constitutiv
exclusiv cu membrii cooperatori. Prin actul
constitutiv se poate prevedea în mod ex-
cepţional excepţiile în care se pot implica
în activitatea societăţii şi alte persoane din
afară.

În Statutul Cooperativelor Eu-
ropene se utilizează titulatura de membri
investitori pentru acele persoane care nu
au vocaţie de utilizare sau de producţie a
bunurilor şi serviciilor societăţii ci doar de
membru cooperator. În acest fel aceşti
membri investitori obţin doar o parte din
distribuţia excedentului.

Autonomie decizională
Aşa cum am arătat mai sus soci-

etatea cooperativă şi cooperativa agricolă
sunt o asociaţie autonomă de persoane fi -
zice şi/sau juridice, autonomie ce se tra-
duce prin existenţa unor organe proprii de
conducere, administrare şi control. Statutul
European al Cooperativelor menţionează
adunarea generală ca totalitatea membrilor
cooperatori şi din punct de vedere al con-
ducerii sunt două modele: modelul dualist
care presupune un organ de supraveghere
şi un organ de conducere şi modelul
monist care presupune un organ adminis-
trativ. Intrarea în raporturi juridice cu alte
persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Gu-
vernul, ori atragerea de finanţare din surse
externe se face cu asigurarea controlului
democratic al membrilor cooperatori şi cu
menţinerea autonomiei societăţilor coope -
rative

Independenţa faţă de domeniul
public

Legea 1/2005 privind organizarea
şi funcţionarea cooperaţiei în art.64 ca pro-
prietatea societăţii cooperative este privată
iar membrii săi sunt numai persoane fizice
în cazul cooperativelor de gradul 1 sau
persoane juridice cu posibilitatea de a in-
clude şi persoane fizice în cazul coopera-
tivelor de gradul 2. Statutul European al
Cooperativelor dă posibilitatea ca membrii
unei cooperative sa fie persoane fizice şi
societăţi comerciale, precum si de către
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alte entităţi juridice de drept public sau pri-
vat, constituite în conformitate cu legislaţia
unui stat membru.

Reglementări privind distribuţia
profitului

Acest principiu se regăseşte în
diferite prevederi şi se caracterizează
printr-o distribuţie parţială a excedentului
cooperativei precum şi distribuirea dezin-
teresată a patrimoniului rămas în urma di-
zolvării cooperativei. Cel puţin o parte a
proprietăţii cooperativei meşteşugăreşti
este indivizibilă. Membrii cooperatori
primesc, de regulă, o compensaţie limitată
în bani sau în natură, din profitul stabilit pe
baza situaţiei financiare anuale şi a contu-
lui de profit şi pierdere, proporţional cu cota
de participare la capitalul social. Membrii
cooperatori alocă din profitul net al soci-
etăţii cooperative sumele necesare rea -
lizării următoarelor scopuri: dezvoltarea
societăţii cooperative, recompensarea
membrilor cooperatori în raport cu partici-
parea la activitatea societăţii cooperative
sau sprijinirea altor activităţi aprobate de
către membrii cooperatori. 

Legea cooperaţiei prevede că din
profitul brut al societăţilor cooperative se
preia în fiecare an cel puţin 5% pentru con-
stituirea rezervei legale, până ce aceasta
va atinge minimum a cincea parte din ca -
pitalul social. Dacă rezerva legală, după
constituire, s-a micşorat din orice cauză, va
fi completată în mod corespunzător. Pro-
prietatea cooperativei agricole se compune
şi ea ca şi cea a cooperativei meş -
teşugăreşti dintr-o parte divizibilă - partea
patrimoniului cooperativei agricole care
cuprinde valoarea părţilor sociale emise în
schimbul aportului adus de membrii coo -
peratori la capitalul social, precum şi divi-
dendele cuvenite membrilor cooperatori şi
a parte indivizibilă -  partea patrimoniului
cooperativei agricole acumulat de aceasta
în decursul activităţii, mai puţin partea di-
vizibilă, care nu poate face obiectul dis-
tribuirii sau dobândirii între membrii
cooperatori. Din beneficiul cooperativei
agricole se preia în fiecare an cel puţin 5%
pentru constituirea cotei minime de re -

zervă, care va reprezenta 20% din capi-
talul social.

Statutul Cooperativei Europene
menţionează în art.65 că în caz de exce-
dent, înaintea oricărei alte repartizări,
statutul prevede constituirea unei rezerve
legale prin reţinere din acest excedent.
Câtă vreme această rezervă nu devine
egală cu capitalul prevăzut la articolul 3
alineatul (2), reţinerea aplicată pe profitul
său nu poate fi mai mică de 15 % din exce-
dentul pentru exerciţiul financiar în cauză
după deducerea pierderilor reportate.
Membrii care părăsesc cooperativa nu pot
pretinde nici un drept asupra sumelor
repartizate astfel pentru rezerva legală.

În cazul reglementării distribuţiei
patrimoniului la dizolvare, activul coopera-
tivei meşteşugăreşti rămas în urma
achitării sumelor datorate creditorilor soci-
etăţii cooperative şi a părţii divizibile către
membrii cooperatori se transmite, în baza
hotărârii adunării generale a membrilor co-
operatori, către o altă societate coopera-
tivă, conform prevederilor actului
con     stitutiv. În lipsa hotărârii adunării ge -
nerale, activul rămas se atribuie de către
instanţa competentă unei societăţi co -
operative de aceeaşi formă, din localitatea
în care se află sediul societăţii sau din cea
mai apropiată localitate, prin hotărâre
judecătorească irevocabilă.

Prevederile referitoare la dizolvare
în cazul cooperativei agricole stabilesc că
partea indivizibilă poate fi împărţită între
membrii cooperatori în caz de dizolvare şi
lichidare sau, după caz, poate fi returnată
în formă valorică membrilor cooperatori re-
traşi din cooperativa agricolă, proporţional
cu valoarea părţilor sociale subscrise şi
vărsate.

În cazul unei cooperative eu-
ropene, activul net este distribuit în funcţie
de principiul transmiterii dezinteresate sau,
în cazul în care legislaţia statului membru
pe al cărui teritoriu se află sediul social al
cooperativei permite acest lucru, în confor-
mitate cu alte modalităţi definite de statutul
unde aceasta este înregistrată. În sensul
prezentului articol, activul net cuprinde ac-
tivele reziduale, după plata tuturor sumelor



Analiza legislaţiei naţionale evi-
denţiază şi alte forme de organizare sau
moduri de funcţionare care respectă parţial
principiile de ES. Astfel întâlnim referiri la
obşti şi composesorate ca forme de orga-
nizare a proprietarilor de terenuri şi
unităţile protejate cu sau fără personalitate
juridică care presupune angajarea a cel
puţin 30% persoane cu dizabilităţi. De
asemenea putem asimila ES şi sistemul de
microcreditare sau acele întreprinderi mici
şi mijlocii care angajează în mod voluntar
persoane vulnerabile din punct de vedere
social.

În anumite situaţii orice altă formă

de organizare economică care îşi asumă
voluntar unul dintre principiile specifice ES
poate fi asimilată drept entitate de ES (so-
cietăţile comerciale, instituţiile finanicare
nebancare, persoana fizică autorizată, în-
treprinderea individuală sau asociaţia fa-
milială).

Obştea şi composesoratul

Legea 1/2000 privind pentru recon-
stituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere face
referire la o serie de forme asociative de
proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie
forestieră, păşunilor şi fâneţelor precum
obşti de moşneni în devălmăşie, obşti
răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti
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datorate creditorilor şi rambursarea către
membri a contribuţiilor lor la capital.

Evoluţia activelor imobiliare
şi  veniturilor societăţilor 

cooperative 

Activele imobilizate pentru ambele
societăţi cooperative au înregistrat o
evoluţie crescătoare, deşi creşterea a fost
mai pronunţată în cazul cooperativelor de
consum (ponderea a crescut de 3,4 ori faţă
de 2,6 ori în cazul cooperativelor
meşteşugăreşti), în medie cooperativele
meşteşugăreşti deţineau în 2009 imobi-
lizări de patru ori mai mari comparativ cu
cele ale cooperativelor de consum. Imobi-
lizările financiare ale cooperativelor au o
valoare nesemnificativă (1% din total ac-
tive imobilizate), în schimb cele de tip cor-
poral sunt exclusive.(Grafic 1). 

În anul 2007 faţă de anul 2000,
veniturile totale au crescut cu 108%, iar în
anul 2009 au scăzut sub nivelul veniturilor
totale obţinut în 2005. Dacă raportăm ve -

niturile din vânzarea produselor la veni-
turile totale acestea au o pondere destul de
mică de 10%, comparativ cu cheltuielile de
personal care au atins o pondere de 52,2%
la nivelul anului 2009. 

În cazul societăţilor cooperative de
consum veniturile au înregistrat o evoluţie
crescătoare, relativ constantă şi prezintă  o
structură mult mai eficientă a raportului
venituri-cheltuieli decât a cooperativelor
meşteşugăreşti. Ponderea veniturilor din
vânzarea produselor este mai mare 79%
decât ponderea cheltuielilor de personal
care nu depăşeşte 20%.

În anul fiscal 2009 aproximativ 60%
din totalul cooperativelor meşteşugăreşti şi
respectiv 72% din totalul cooperativelor de
consum au încheiat cu profit, totuşi s-au în-
registrat ponderi în scădere pentru ambele
forme ale cooperaţiei în perioada de refe -
rinţă. Societăţile cooperative de  consum
au obţinut o rata a rentabilităţii de 2%, faţă
de coo perativele meşteşugăreşti cu o rată
de 5%, ambele înregistrând rezultate mai
puţin eficiente în comparaţie cu celelalte
entităţi ale ES. 

III.5. Alte entităţi de economie
socială în România
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de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri
urbariale, comune politice. Legea nr.
1/2000 care reglementează înfiinţarea
composesoratelor şi a obştilor, nu cuprinde
dispoziţii speciale asupra procedurilor
legale care trebuie urmate pentru consti-
tuirea sau modificarea statutului unei astfel
de asocieri. În aceasta situaţie nu sunt
aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 26/2000
deoarece acest act normativ regle-
mentează înfiinţarea, modificarea etc. aso-
ciaţiilor şi fundaţiilor fără scop patrimonial,
iar composesoratul are un scop patrimo-
nial.

Unităţile protejate autorizate

Calitatea de Unitate Protejată Au-
torizată (UPA) reprezintă o ipostază în care
putem regăsi formele de organizare speci-
fice ES care angajează persoane cu diza -
bilităţi, în condiţiile prevăzute în Legea 448/
2006 privind protecţia şi promovarea drep-
turilor persoanelor cu handicap, republi-
cată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Legea 448/2006 defineşte UPA ca
fiind operatorul economic de drept public
sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul
căruia cel puţin 30% din numărul total de
angajaţi cu contract individual de muncă
sunt persoane cu handicap. UPA pot fi în-
fiinţate de orice persoană fizică sau ju-
ridică, de drept public sau privat, care
angajează persoane cu handicap. UPA pot
fi  cu personalitate juridică sau fără perso -
nalitate juridică cu gestiune proprie consti-
tuite sub formă de secţii, ateliere sau alte
structuri din cadrul operatorilor economici,
instituţiilor publice ori din cadrul ONG, pre-
cum şi cele organizate de persoana cu
handicap autorizată, în condiţiile legii, să
desfăşoare activităţi economice indepen-
dente. Conform Art. 78 din Legea 448 /
2006 privind persoanele cu handicap, se
instituie pentru autorităţile şi instituţiile pu -
blice, persoanele juridice, publice sau pri-
vate, care au cel puţin 50 de angajaţi, au
obligaţia de a angaja persoane cu handi-
cap într-un procent de cel puţin 4% din

numărul total de angajaţi. În situaţia în care
nu angajează persoane cu handicap pot să
achiziţioneze produse sau servicii de la
UPA în sumă echivalentă cu suma datorată
la bugetul de stat pentru neangajarea per-
soanelor cu handicap.

OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a con-
tractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii
prevede la art. 43 că instituţiile publice care
derulează achiziţii au posibilitatea de a or-
ganiza achiziţii de produse, servicii sau lu-
crăride la ”ateliere protejate sau acelor
ofertanţi care se angajează să îndepli -
nească contractul în contextul unor pro-
grame de angajare protejată, în cadrul
cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt
persoane cu dizabilităţi, care, prin natura
sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot exer -
cita o activitate profesională în condiţii nor-
male”. 

III.6. Entităţile de economie
socială din perspectiva

întreprinderilor mici şi mijlocii

O altă ipostază juridică în care se
pot regăsi anumite forme de organizare
specifice ES este aceea a întreprinderilor
mici şi mijlocii (IMM). Acestea sunt definite
ca acele întreprinderi care au un număr
mediu anual de salariaţi mai mic de 250 şi
realizează o cifră de afaceri anuală netă de
până la 50 milioane euro, echivalent în lei,
sau deţin active totale care nu depăşesc
echivalentul în lei a 43 milioane euro, con-
form ultimei situaţii financiare aprobate. 

Prin întreprindere se înţelege orice
formă de organizare a unei activităţi eco-
nomice şi autorizată potrivit legilor în
vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în
scopul obţinerii de profit, în condiţii de con-
curenţă, respectiv: societăţi comerciale,
societăţi cooperative, persoane fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod in-
dependent şi asociaţii familiale autorizate
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 



IV. ECONOMIA SOCIALĂ
ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL 

„Secția IMPACT PLUS”  - Unitate Protejată Autorizată în cadrul Fundației de Dezvoltare Locală „Speranța”, 
Târgu Neamț, județul Neamț
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IV.1. Iniţiative internaţionale
de stimulare a economiei

sociale 

ES este recunoscută internaţional
pentru aportul adus dezvoltării economice
şi coeziunii sociale. ES a contribuit la atin-
gerea obiectivelor strategiei Lisabona prin
răspunsurile pozitive acordate „şomajului,
stabilităţii locurilor de muncă şi excluziunii
de pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”.
(Toia, 2009: 8) ES, prin diversele ei forme
recunoscute la nivel european precum co-
operativele, asociaţiile şi fundaţiile, organi-
zaţiile mutuale, sunt singurele forme care
răspund în acelaşi timp celor două obiec-
tive ale UE: social (coeziunea socială) şi
economic (dezvoltare economică). Acest
caracter le diferenţiază atât de mediul pu -
blic cât şi de mediul privat, fiind numit şi al
treilea sector care se află între cele două
sectoare tradiţionale.

Iniţiativele la nivel european şi in-
ternaţional au ca obiectiv stimularea aces-
tui tip de actori tradiţionali dar şi de a
atrage în această zonă sectorul de afaceri
(prin promovarea unor concepte noi sau
prin acordarea unor facilităţi/stimulente în
acest sens).

La nivel internaţional nu se întâl-
neşte o reglementare juridică sau fiscală a
ES. Analiza legislaţiilor naţionale ne arată
o varietate a acestor forme. Se utilizează
mai degrabă o serie de termeni subsumaţi
conceptului general de ES precum: antre-
prenoriat social, antreprenor social sau în-
treprinderi sociale. Există şi abordări prin
care ES este definită prin prisma unor prin-
cipii de funcţionare (interesul social şi mai
puţin pe maximizarea capitalului / profitului
sau predominanţa formelor democratice de
luare a deciziilor) sau enumerarea unor
forme de organizare (societăţi  coopera-
tive, asociaţii, fundaţii, asociaţi mutuale). 

Importanţa sprijinirii şi dezvoltării acestor
modele social-economice este subliniată
de diverse iniţiative ale instituţiilor UE dar
şi prin numeroasele cercetări sau pro-
grame de finanţare sprijinite atât direct de
UE cât şi prin fondurile structurale alocate
diverselor state.

La nivel internaţional se regăsesc
o serie de iniţiative sau programe derulate
de instituţii sau organizaţii. Conceptul de
inclusive markets, social innovation sau
res ponsabilitatea socială a întreprinderilor
corporatiste se regăseşte pe agenda
PNUD sau sunt obiect de cercetare al unor
universităţi sau organizaţii neguvernamen-
tale (ONG-uri).

Aşa cum am menţionat în Capitolul
I, din punct de vedere al reglementării,
conceptul de ES se întâlneşte în Europa
pentru prima dată în Carta Economiei So-
ciale (1980) şi mai târziu în Raportul Con-
siliul Socioeconomic Valon. În 2002
Conferinţa Cooperativelor, Societăţilor Mu-
tuale, Asociaţiilor şi Fundaţiilor pro-
movează Carta Principiilor Economiei
Sociale. 

Comisia Europeană (CE) a propus
Manualul pentru stabilirea Conturilor
Satelit ale Companiilor în Economia So-
cială (2006) (cooperative si societăţii mu-
tuale) care are obiectivul de a face posibil
obţinerea unor date consistente şi rele-
vante. 

Singura reglementare juridică a
unor entităţi ale ES la nivel european o
reprezintă promovarea în anul 2003 a
Statutului European al cooperativelor.
Proiectele de statute privind Societăţile
Mutuale şi Statutul Asociaţiilor au fost pro-
movate, dar acestea au fost retrase fără a
se materializa în vreo reglementare. Re-
cunoaşterea domeniului ES la nivel euro-
pean include readucerea în discuţie şi
adoptarea celor două statute şi asumarea
de către Comisia Europeană a unei abor-
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dări transversale a ES ţinând cont de di-
versitatea, mărimea şi diferitele forma
legale ale ES. (Cabra de Luna, 2009) 

Efectele crizei financiare au deter-
minat CE să se preocupe îndeaproape de
încurajarea practicilor şi mecanismelor prin
care mediul de afaceri să răspundă pro -
blemelor comunităţii locale, să promoveze
afaceri etice şi solidare şi să promoveze
ele mente de dezvoltare socială suste -
nabile. Comunicările Comisiei din această
perioadă sprijină acest demers21.

Prezentăm în continuare succint
cele mai importante referinţe la ES care se
regăsesc în documentele elaborate de CE
şi alte organizaţi internaţionale. Este nece-
sar a aduce în plan naţional aceste dezba-
teri şi preocupări ce se regăsesc la nivel
internaţional pentru a reuşi pe de o parte
încurajarea unor iniţiative private în acest
sens dar şi promovarea unor politici
naţionale cu accent pe stimularea ES.

Actul privind Piaţa Unică
(Single market Act)

Globalizarea comerţului, progre-
sele tehnologice şi apariţia unor noi actori
internaţionali au modificat regulile sistemu-
lui de derulare a activităţilor comerciale.
Criza financiară şi economică a avut un im-
pact puternic asupra lucrătorilor şi agenţilor
economici. Această nouă realitate necesită
un nou răspuns. Prin propunerea Comisiei
se încearcă relansarea ideii de integrare
de piaţă şi se depun eforturi pentru valori-
ficarea potenţialului de creştere al Europei.
Opţiunea viabilă care se propune prin
acest act este de ,,a încuraja reaşezarea
cetăţenilor în centrul pieţei unice şi pentru

a le câştiga încrederea. O piaţă unică pu -
ternică şi de succes ar trebui să creeze
locuri de muncă şi să abordeze aspecte
legate de protecţia socială şi a mediului”22. 

Printre măsurile propuse în Actul
privind Piaţa Unică se întâlnesc: derularea
de achiziţii mai ecologice, mai inovatoare
si mai eficiente, promovarea întreprinder-
ilor sociale precum şi reglementarea unui
statut European al organizaţiilor de ES.

Piaţa internă trebuie să fie fondată
pe o „ES de piaţă cu grad ridicat de com-
petitivitate”, care reflectă evoluţia către o
„creştere incluzivă, mai corectă din punct
de vedere social şi mai durabilă din punct
de vedere ecologic”. Se încurajează apli-
carea de noi modele economice, în cadrul
cărora aceste consideraţii de ordin social
depăşesc logica ce vizează doar profitul fi-
nanciar. 

Europa are un potenţial enorm de
dezvoltare a antreprenoriatului social. În ul-
timul deceniu au existat numeroase
proiecte inovatoare ale unor persoane, fun-
daţii şi mari societăţi comerciale care oferă
soluţii creative la problemele excluderii so-
ciale şi economice. Comisia îşi propune o
nouă iniţiativă de sprijinire a dezvoltării în-
treprinderilor sociale, prin includerea obiec-
tivelor sociale în normele privind achiziţiile
publice şi promovând etichetarea care
garantează conformitatea cu principiile
etice şi ecologice. Aceasta va încuraja
băncile şi instituţiile financiare în sensul
unei mai mari deschideri a fondurilor so-
ciale de investiţii şi al utilizării economiilor
latente.

Pentru o mai bună încurajare a
acţiunii transfrontaliere, Comisia va analiza
posibilitatea introducerii unui statut euro-
pean pentru organizaţiile care contribuie la

______________________
21  Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii
COM(2010) 2020; Comunicarea „Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale: un
cadru European pentru coeziune socială şi teritorială” COM(2010) 758 final din 16 decembrie 2010; Comu-
nicarea „Actul privind Piaţa Unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea încrederii”,
COM(2011) 206 final din 13 aprilie 2011; Comunicarea - Iniţiativa pentru antreprenoriatul social COM(2011)
682 final Comunicarea – Strategia revizuita UE 2011 – 2014 pentru Responsabilitatea Socială a Întreprinde -
rilor, COM(2011) 681 
22   Comunicarea „Actul privind Piaţa Unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea
încrederii”, COM(2011) 206 final din 13 aprilie 2011
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ES precum cooperativele, societăţile de
ajutor reciproc şi fundaţiile. Pentru a se
putea dezvolta şi pentru a-şi putea în-
deplini obiectivele, sectorul ES din cadrul
pieţei interne va trebui să poată beneficia
de forme de organizare cu statut juridic
special. Sectorul cooperativ, de exemplu,
este mai activ ca niciodată, însă trebuie fă-
cută o evaluare cu privire la gradul redus
de aderare la statutul de cooperativă euro-
peană. 

Actul privind Piaţa Unică subliniază
că asociaţiile mutuale activează în sec-
toare esenţiale pentru cetăţeni (sănătate,
bancar, asigurări etc.), dar rareori îşi oferă
serviciile în mai multe state membre. Cu
toate acestea, cu o cotă de 25% din piaţa
de asigurări şi reprezentând 70% din to-
talul întreprinderilor din sector, acestea nu
pot fi ignorate de piaţa unică. 

La ora actuală România este slab
integrată economic în UE „iar expunerea
economiei româneşti la exigenţele şi pre-
siunile concurenţiale ale pieţei unice eu-
ropene” ar putea avea un efect negativ
asupra agenţilor economici. (Stanciu,
2011:56)

Fundaţiile aduc o contribuţie solidă
la finanţarea demersurilor inovatoare şi de
interes general. Ele se lovesc însă de difi-
cultăţi în ceea ce priveşte stabilirea în alte
state membre sau punerea în comun a mi-
jloacelor lor dincolo de frontiere. Pentru a
remedia aceste dificultăţi, Comisia va
prezenta o propunere de regulament de
stabilire a statutului de fundaţie europeană.

Pe lângă aceasta, anumite între-
prinderi şi-au asumat ca misiune lupta con-
tra excluziunii sociale fără a renunţa la
profit. Deseori acestea sunt întreprinderi
mici şi mijlocii (IMM-uri) acţionează pe plan
local şi au un veritabil potenţial de creştere
şi de creare de locuri de muncă. Instru-
mentele juridice23 trebuie să facă în aşa fel
încât piaţa unică să constituie atât terenul

lor de dezvoltare, cât şi orizontul lor de
creştere. Comisia şi-a propus prin acest
document programatic să promoveze şi să
adopte o comunicare privind responsabili-
tatea socială corporativă (RSC), care încu-
rajează toate întreprinderile să urmărească
acţiuni cu obiective sociale sau de mediu
în cadrul activităţilor lor cotidiene. Această
comunicare a fost publicată în luna noiem-
brie 2011 de catre CE. 

În cadrul platformei europene de
combatere a sărăciei şi a excluziunii so-
ciale24, Comisia şi-a propus sprijinerea
dezvoltarea ES ca instrument de incluzi-
une activă prin propunerea în 2011 a unei
„Iniţiative privind antreprenoriatul social” şi
să faciliteze accesul la programele de fi-
nanţare ale UE. O atenţie sporită a fost
acordată obiectivului de dezvoltare a sec-
torului companiilor mici, a acelor afaceri
care se regăsesc în comunităţile mici şi
care de cele mai multe ori sunt respon -
sabile şi au un obiectiv social faţă de co-
munitatea din care işi procură resursele
(umane sau materiale) dar şi în care îşi
desfac produsele şi serviciile. Condiţia
reuşitei în atingerea obiectivului de
creştere incluzivă sunt: promovaea şi
asumarea Platformei la nivel naţioanal în
contextul efiecientizării implementării
metodei deschise de coordonare în dome-
niul protecţiei sociale şi incluziunii”. (Drago-
toiu şi Marinoiu, 2011:75-76)

După consultări extinse, Comisia
Europeana a lansat în 2008 Small Busi-
ness Act (Actul privind întreprinderile mici
– SBA) pentru Europa – un set de măsuri
proîntreprinderi cu spectru larg, conceput
în sprijinul firmelor mici în vederea îm-
bunătăţirii acessului acestora la finanţare,
îmbunătăţirea cadrului de reglementare şi
a creşte accesul pe piaţă a acestora.
„Small Business Act” vizează ameliorarea
abordării strategice generale a spiritului
antreprenorial, pentru a fixa în mod ire-

______________________
23 Reglementarea achiziţiilor publice, relaţiile dintre întreprinderi, în special în domeniul comercial şi în cel
al distribuţiei (Business to Business), accesul la finanţare (credit bancar, fonduri de investiţie dedicate, di-
recţionarea economiilor private prin intermediul unor iniţiative de tipul Big Society Bank din Regatul Unit).
24  Comunicarea „Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale: un cadru European
pentru coeziune socială şi teritorială” COM(2010) 758 final din 16 decembrie 2010
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versibil principiul „gândiţi mai întâi la scară
mică” în definiţia politicilor începând cu re-
glementarea până la serviciul public, şi de
a promova creşterea IMM-urilor ajutându-
le să rezolve ultimele probleme care le
împiedică dezvoltarea.

La începutul anului 2011, Comisia
Europeană a adoptat o nouă comunicare
privind Small Business Act. Aceasta a ac-
tualizat mesajul şi l-a adaptat noii situaţii
politice şi economice şi stabileşte noi linii
de acţiuni pentru a răspunde dificultăţilor
curente. Chiar şi înainte de debutul crizei
economice, unele firme mici se confruntau
cu dificultăţi când era vorba despre acce-
sarea fondurilor de care aveau nevoie pen-
tru a-şi dezvolta afacerea sau pentru a
inova. Indiferent dacă au nevoie de un îm-
prumut pentru a cumpăra utilaje cu care să
lanseze un serviciu de livrări sau de capital
de risc pentru înfiinţarea unei companii în
domeniul de cercetare, IMM-urilor le este
adesea dificil să obţină finanţări. SBA încu-
rajează facilitarea accesului la finanţare,
microcreditare şi ajutor financiar din partea
Băncii Europene de Investiţie.

Creşterea ofertei de microcredite
(împrumuturi de până la 25 000 €) încura-
jeaza înfiinţarea de firme noi, stimulează
creşterea economică şi deschide uşi pen-
tru cei care altfel nu ar beneficia de aceste
oportunitaţi. Întreprinzătorilor le este ade-
sea dificil să împrumute sume mici,
deoarece numeroase bănci privesc micro-
creditele ca pe o activitate cu grad de risc
ridicat si profit redus, iar costurile de ges-
tionare sunt mari în raport cu suma împru-
mutată. Numeroase state membre ale UE
au instituţii de microfinanţare25 specia -
lizate pentru depăşirea acestor probleme,
iar UE întreprinde acţiuni pentru a ajuta
statele membre şi regiunile să îşi îm-
bunătăţească oferta de microcredite pentru
întreprinzători, asigurând totodată schim-
buri de bune practici.

Iniţiativa pentru 
antreprenoriatul social 

Piaţa unică are nevoie de o nouă
creştere economică care să favorizeze in-
cluziunea, orientată către crearea de locuri
de muncă pentru toţi. Este vorba, în acest
mod, de a sprijini o cerere crescândă a eu-
ropenilor pentru ca locurile lor de muncă,
consumul lor, economiile şi investiţiile lor
să aibă o rezonanţă şi un sens mai „etic” şi
mai „social”.

În vederea favorizării unei
„economii sociale de piaţă cu grad ridicat
de competitivitate”, Comisia a plasat ES şi
inovarea socială în centrul preocupărilor
sale, atât în termeni de coeziune teritorială
cât şi de căutare a unor soluţii originale
pentru problemele societale şi îndeosebi
combaterea sărăciei şi a excluziunii în
strategia sa Europa 2020, în iniţiativa em-
blematică „O Uniune a inovării” din cadrul
Platformei europene de combatere a sără-
ciei şi a excluziunii sociale şi în „Actul
privind piaţa unică”.

Comunicarea defineşte ”între-
prinderea socială ca actor al ES şi ca o so-
cietate al cărei principal obiectiv este cel
de a avea o incidenţă socială mai curând
decât cel de a genera profit pentru propri-
etarii sau partenerii săi”. Ea funcţionează
pe piaţă furnizând bunuri şi servicii în mod
antreprenorial şi inovator şi îşi utilizează,
cu predilecţie, excedentele în scopuri so-
ciale. Aceasta face obiectul unei gestionări
responsabile şi transparente, îndeosebi
prin asocierea angajaţilor săi, a clienţilor
săi şi a părţilor interesate de activităţile
sale economice.

Prin întreprindere socială, Comisia
vizează acele societăţi ”pentru care obiec-
tivul social sau de interes comun constituie
raţiunea fundamentală a acţiunii comer-
ciale, care se traduce, adesea, printr-un
nivel ridicat de inovare socială şi ale căror
beneficii sunt reinvestite, în primul rând, în
realizarea acestui obiect social,şi al căror

___________________
25  Microcredit in Europe - Experiences of Savings Banks, http://www.esbg.eu



58

P
R

O
F

IT
  P

E
N

T
R

U
  O

A
M

E
N

I 

mod de organizare sau al căror sistem de
proprietate reflectă misiunea, sprijinindu-
se pe principii democratice sau participa-
tive, sau care vizează justiţia socială
(Iniţiativa pentru antreprenoriatul social).
Astfel de întreprinderi furnizează servicii
sociale şi/sau de bunuri şi servicii destinate
unei populaţii vulnerabile (ex. asistenţa
pentru persoanele în vârstă sau cu dizabi -
litate) sau de întreprinderi al căror mod de
producţie de bunuri sau servicii urmăreşte
şi un obiectiv de ordin social (integrarea
socială şi profesională). 

Comisia consideră că sistemul de
finanţare a întreprinderilor sociale este
subdezvoltat prin comparaţie cu cel de
care beneficiază alte întreprinderi şi pro -
pune, astfel, unsprezece acţiuni-cheie pe
care le va lansa înainte de sfârşitul anului
2012. Printre aceste propuneri se numără
promovarea unui cadru european de regle-
mentare pentru fondurile de investiţii soli-
dare, continuarea facilitării accesului la
microcredite şi instituirea unui instrument
financiar european de 90 de milioane euro
care vizează facilitarea accesului la fi-
nanţare pentru întreprinderile sociale. Se
recomandă introducerea explicită a unei
priorităţi de investiţii în „întreprinderi so-
ciale” în regulamentele FEDER şi FSE în-
cepând din 2014. În cadrul reformei
achiziţiilor publice se propune valorizarea
mai eficientă a calităţii în atribuirea con-
tractelor, mai ales în cazul serviciilor so-
ciale şi de sănătate şi examinarea modului
în care condiţiile de muncă ale persoanelor
care participă la modurile de producţie de
bunuri şi servicii care fac obiectul achiziţiei
poate fi luat în considerare. 

O nouă strategie a UE 
(2011-2014)

pentru responsabilitatea
socială corporativă

Responsabilitatea socială corpora-
tivă (RSC) se referă la contribuţia compani-
ilor la dezvoltarea societăţii moderne. RSC
„vizează schimbarea atitudinii corporaţiilor

de afaceri cu privire la relaţiile lor cu mediul
fizic şi social”. (Vlăsceanu, 2010: 188) Ac-
tivităţile voluntare asumate de corporaţii nu
sunt obligatorii juridic, contribuie la dez-
voltarea socială şi promovează valorile so-
ciale. Asumarea de către corporaţii a
responsabilităţilor de natură economică,
legală, etică sau filantropică „duce la efecte
benefice pe termen lung, inclusiv la
creşterea competitivităţii sale”. (Scutaru,
2007: 506-507)

De-a lungul timpului, această con-
tribuţie a fost teoretizată diferit de mai
multe curente de gândire. Iniţiativele res -
ponsabile ale corporaţiilor au cunoscut o
varietate de termeni: corporate citizenship,
corporate philantropy, corporate societal
marketing, community affairs, community
development etc. 

RSC se referă la „modul în care
companiile integrează preocupările eco-
nomice, de mediu şi sociale în operaţiunile
lor de business, implicând părţile care lu-
crează cu ele sau trăiesc în preajma lor,
adică părţile cointersate”. (ANEIR,
AIPPIMM, Programul PNUD, 2011:7)

RSC vizează acţiunile întreprinse
de companii, care depăşesc obligaţiile pe
care le au acestea faţă de societate şi
mediu. Unele măsuri de reglementare
creează un mediu mai favorabil care le
permite întreprinderilor să îşi asume de
bună voie responsabilităţi sociale. Asu -
mându-şi o responsabilitate socială, com-
paniile pot să construiască relaţii de
încredere pe termen lung cu angajaţii, con-
sumatorii şi cetăţenii, relaţii care să
servească drept fundament pentru crearea
de modele de afaceri durabile.

Prin RSC, companiile pot aduce o
contribuţie semnificativă la îndeplinirea
obiectivelor UE de dezvoltare durabilă şi
ES de piaţă foarte competitivă. RSC
susţine obiectivele Strategiei Europa 2020
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi fa-
vorabilă incluziunii, care include şi obiec-
tivul de ocupare a forţei de muncă în
proporţie de 75%. Comportamentul re-
sponsabil în afaceri este deosebit de im-
portant atunci când operatorii din sectorul
privat furnizează servicii publice.
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O nouă definiţie a RSC propusă de
CE se referă la responsabilitatea „pentru
impactul pe care îl au asupra societăţii”.
Respectarea legislaţiei în vigoare şi a con-
tractelor colective încheiate între partenerii
sociali constituie o condiţie esenţială pen-
tru îndeplinirea acestei responsabilităţi se
subliniază în comunicare. 

Pentru îndeplinirea responsabi -
lităţilor sociale, companiile „ar trebui să dis-
pună de o procedură prin care să integreze
preocupările sociale, etice, de mediu şi
cele care ţin de drepturile omului şi de pro-
tecţia consumatorilor în activităţile lor de
afaceri şi în strategia lor, în strânsă cola -
borare cu părţile interesate, având drept
scop să stimuleze crearea unor valori co-
mune pentru proprietari sau acţionarii lor,
pentru alte părţi interesate şi pentru soci-
etate în general şi să identifice, să prevină

şi să atenueze eventualele efecte negative
pe care le pot avea”.

RSC este un comportament în
afaceri nereglementat juridic dar care oferă
avantaje atât comunităţii cât şi companiilor.
În domeniul creării de locuri de muncă şi a
politicilor sociale, Comunicarea din 2006
evidenţiază ca elemente esenţiale de RSC
crearea unei pieţe integrate a muncii la un
nivel mai ridicat de incluziune socială.

Pentru a ghida companiile în imple-
mentarea RSC, UE a elaborat o serie de
principii. Acestea vizează două dimensiuni
ale relaţiei dintre companie şi comunitate:
dimensiunea internă reprezentată de relaţi-
ile din interiorul companiei şi dimensiunea
externă ce ţine de relaţionarea companiei
cu stakeholderii (părţi interesate).

Tabel 3 Dimensiuni de funcţionare a Responsabilitatea Socială Corporativă

Sursa: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!
celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=

2001&nu_doc=366  accesat 12.12.2011

La nivelul ONU există o preocu-
pare similară în stimularea RSC. Global
Compact este o iniţiativă a Secretarului
General ONU, de a crea un parteneriat
între Naţiunile Unite si companii pentru
atingerea dezvoltării durabile la nivel

global. Programul a devenit operaţional in
luna iulie a anului 2000. Funcţional, Global
Compact este o reţea formată din agenţii
ale Naţiunilor Unite, companii, organizaţii
sindicale, organizaţii de afaceri, organizaţii
academice, organizaţii ale societăţii civile,
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instituţii guvernamentale / administrative.
Global Compact acţionează ca un

ghid pentru companiile care se orientează
către RSC. Programul prezintă direcţii de
acţiune care se subsumează unui set de

zece principii universale împărţite pe patru
domenii de interes: drepturile omului, stan-
darde de muncă, mediul înconjurător şi
lupta anticorupţie. 

Tabel 4 UN Global Compact

Sursa: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html 

IV.2. Întreprinderi sociale

În timp ce modelul companiilor
tradiţionale urmăreşte distribuţia profitului
către acţionari, în întreprinderile sociale
excedentul este direcţionat către unul sau
mai multe obiective sociale – spre exemplu
servicii de educaţie pentru persoane fără
venituri sau cu venituri scăzute, training vo-
caţional pentru persoanele cu dizabilităţi
sau protejarea mediului înconjurător. Între-
prinderea socială este o entitate comer-
cială ce desfăşoară activităţi cu scop
lucrativ (ca orice companie obişnuită) dar
care foloseşte profitul obţinut pentru
crearea de noi locuri de muncă destinate
persoanelor defavorizate.

Elementele definitorii care diferenţi-
ază întreprinderea socială sunt: obiectivul
social şi obţinerea venitului. (Vlăsceanu,
2010:187)

În accepţiunea NESsT26, între-
prinderea socială se referă la „activităţile
de autofinanţare elaborate de o organizaţie
a societăţii civile în scopul de a-şi conso -
lida semnificativ viabilitatea financiară şi
impactul misiunii”. (Cercetaşii României,
2010:17) 

În Finlanda întreprinderea socială
se defineşte ca fiind orice tip de între-
prindere care se înscrie într-un registru
special şi care angajează cel puţin 30%
persoane cu dizabilităţi sau şomeri de
lungă durată. 

________________________
26 NESsT este una dintre iniţiativele de acompaniere a dezvoltării entităţilor de ES în România fiind imple-
mentată de o întreprindere socială NESsT Consulting. A treia ediţie a Competiţiei Întreprinderilor Sociale a
fost lansată în 2011. 
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IV.3. Antreprenor social

Figura 1 Nivelul intensităţii antreprenoriale în profil regional (fără regiuni isorice)

Sursa: Mihalache, F.; Croitoru, A. ; 2011, Mediul rural românesc: evoluţii şi involuţii.
Schimbare socială şi antreprenoriat, Editura Expert, Bucureşti, p. 76

Antreprenorul social este „un
fenomen global centrat pe ideea de ino-
vare socială şi de implicare mai profundă
a cetăţenilor în căutarea şi găsirea unor
soluţii de rezolvare a problemelor sociale”.
Definit iniţial ca antreprenor economic, ter-
menul şi-a modificat sensul iniţial de iniţia-
tor al unei afaceri de mici dimensiuni la cel
de persoană capabilă să maximizeze uti-
lizarea resurselor existente într-un sens
ino vator care să contribuie la dezvoltare
socială şi economică. (Vlăsceanu, 2010:
153-163)

Atât antreprenorii comerciali cât şi
antreprenorii sociali îşi desfăşoară activi-
tatea în aceeaşi piaţă confruntându-se cu
aceleaşi probleme (atragerea resurselor
materiale şi financiare), având, de altfel,
numeroase puncte în comun. Diferenţierea
între cele două categorii de antreprenori
este dată de misiunea care stă la baza ac-
tivităţilor desfăşurate de aceştia. „Antre-
prenorii comerciali, în momentul în care
investesc, îşi pun problema dacă au făcut
o investiţie bună sub aspectul profitului şi
dacă pot să nu afecteze negativ societatea
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şi mediul. Antreprenorii sociali, în schimb,
îsi pun problema dacă investiţia realizată
va avea efectul scontat asupra societăţii şi
asupra mediului şi dacă acest lucru va per-
mite obţinerea şi a unui rezultat financiar”.
(Borza, 2011: 3) Practic, în cazul antre-
prenorilor comerciali valoarea este
reprezentată de productivitatea economică

şi profitul obţinut, iar în cazul antrepreno-
rilor sociali valoarea este asociată cu rezul-
tatele sociale, precum: numărul per -
soanelor aflate în dificultate care au fost
ajutate, beneficiile ulterioare aduse de
soluţionarea problemelor sociale, indicatori
care vizează reducerea sărăciei etc. 

Tabel 5 Asemănări şi deosebiri între antreprenorii comerciali şi sociali

Sursa: Borza, A., 2011, Sinteza lucrării 2007 – 2010, p. 4

O afacere incluzivă este o afacere
sustenabilă de care beneficiază comu-
nităţile cu venituri mici. Este o iniţiativă de
afaceri care, având un obiectiv de gene -
rare de profit, contribuie la reducerea sără-

ciei prin includerea comunităţilor sărace în
procesul de furnizare a bunurilor şi servici-
ilor.

Companiile mari sau multina -
ţionalele în mod tradiţional abordează
clienţii cu venituri medii sau peste medie şi
îşi aleg furnizorii pe principiul maximizării
profitului. Afacerile incluzive identifică
modalităţi profitabile de a implica comu-
nităţile sărace în operaţiunile comerciale

La noi în ţară, termenul a început
să fie folosit odată cu implementarea
proiectelor FSE. Standardul ocupaţional de
„antreprenor în economia socială” a fost in-
trodus în COR în anul 2011.  

Calitatea factorului uman din orga-
nizaţii are impact asupra productivităţii
muncii, persoanele cu responsabilităţi de
conducere fiind elemente cheie. (Vîrjan,
2005: 14-17; Preda, 2006, 53-54) 

Îmbinarea calităţilor specifice între-

prinzătorului şi managerului au condus la
lansarea unui nou termen: întreprenor.
Asemănător mai degrabă profilului de
manager, întreprenorul, spre deosebire de
antreprenor, aparţine unei structuri preex-
istente cu care interacţionează dezvoltând
în mod inovator noi activităţi. (Basso, 2004:
24) Acest profil profesional poate mobiliza
angajaţii şi pate contribui inovator la trans-
formarea riscurilor în elemente de succes.
(idem, 36, 70-82)

IV.4. Afaceri incluzive - 
inclussive markets / 
inclussive business
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astfel încât şi comunitatea să aibă de câşti-
gat. Fie că serviciile şi produsele sunt des-
tinate acestor categorii de clienţi, fie că
materia primă sau forţa de muncă provine
din comunităţi dezavantajate putem vorbi
despre afaceri incluzive.

Angajaţii şi furnizorii care provin din
zone cu venituri mici se integrează pe piaţa
formală a economiei, inclusiv acces la dez-
voltare profesională şi obţinerea de veni-
turi, respectiv profit dacă vorbim despre
producătorii identificaţi în aceste zone.
Consumatorii din zonele sărace au acces
în acest fel la produse şi servicii care
răspund nevoilor acestora într-un mod ac-

cesibil. Dacă în aceste zone cererea şi
oferta se adaptează specificului şi se întâl-
nesc, atunci afacerea are potenţial de dez-
voltare şi toate părţile implicate au de
câştigat. Va creşte forţa de muncă anga-
jată, veniturile populaţiei, cererea de pro-
duse şi generarea de profit pentru
compania care derulează această afacere.

Preocuparea pentru dezvoltarea
acestor afaceri incluzive este consacrată
sub denumirea de Inclusive markets (pieţe
incluzive) pornind de la ideea creării unei
legături între comunităţile sărace şi mediul
de afaceri prin termenul de piaţă incluzivă
(inclusive markets). 



V. CONCLUZII

Întreprinderea socială în domeniul procesării/ prelucrării fructe și produse
apicole înființată de Fundația pentru Educație și Dezvoltare Locală AGAPIS,
Zalău, județul Sălaj în parteneriat cu comuna Valcăul de Jos, județul Sălaj 

Fundația „Cartea Călătoare”, Focșani, județul Vrancea produce și
distribuie pentru persoanele cu deficiențe de vedere cărți în sistem

audio Daisy și echipamente pentru ascultare
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Economie Socială este tipul de economie care îmbină în mod eficient respon-
sabilitatea individuală cu cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării
de servicii, care urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al
cărei scop principal este beneficiul social. ES are la bază o iniţiativă privată, voluntară
şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, presupune un risc
economic şi o distribuţie limitată a profitului. 

• ES cuprinde aspecte care aparţin
orientării ideologice de stânga, orientată pe
egalitate şi drepturile cetăţenilor de impli-
care în activităţi politice, economice şi so-
ciale, cât şi orientării de dreapta, care
promovează asigurarea bunăstării pe fon-
dul libertăţii individului.  

• Agenda europeană privind ES se
regăseşte parţial pe agenda de politică
publică din România. Se impune
adoptarea unei strategii naţionale unitară
şi coerentă de dezvoltare a ES şi colabo-
rarea interinstituţională la nivel central şi
local.

• În România, domeniul ES nu este
abordat strategic ci sectorial prin regle-
mentarea fiecărui tip de entitate de ES. 

• Cadrul instituţional din România
permite dezvoltare şi funcţionarea en-
tităţilor de ES dar necesită o serie de îm-
bunătăţiri.. Măsurile de politică fiscală pot
viza stimularea financiară directă prin pro-
grame speciale sau indirectă prin facilităţi
fiscale. 

• Criteriul economic de la baza ac-
tivităţii de ES presupune producerea con-
tinuă de bunuri şi servicii, comercializarea
lor, autonomie şi responsabilitate, risc eco-
nomic şi nivel de muncă plătit. Actorii ES
acţionează pe piaţă pentru a-şi comercia -
liza produsele în vederea obţinerii de profit,
acesta fiind un obiectiv secundar pentru
ES, obiectivul principal fiind maximizarea
beneficiului social.

• Toate entităţile de ES din Româ-
nia au fost interesate să investească în
creşterea patrimoniului generând beneficii
economico-sociale.

• Din punct de vedere al profitabi -
lităţii economice, cele mai eficiente entităţi

de ES din România sunt CAR-urile, ONG-
urile şi societăţile cooperative de gradul 1. 

• ES creează un număr limitat de
locuri de muncă cu potenţial de inserţie a
grupurilor vulnerabile. Adoptarea unor mă-
suri speciale de angajare a acestora poate
contribui la dezvoltarea ES. 

• Din punct de vedere economico-
financiar, entităţile de ES s-au înscris
într-un trend crescător şi pozitiv identi-
ficând strategii de funcţionare în perioada
de criză. 

• Termenul de ES este practic ne-
cunoscut de către populaţie. În ceea ce
priveşte actorii publici şi persoanele impli-
cate în ES, termenul a început să fie
cunoscut, în principal datorită recentelor fi-
nanţări în domeniu. O etapă necesară pen-
tru dezvoltarea ES este reglementarea
conceptului în acord cu principiile eu-
ropene. Înfiinţarea unui comisii interminis-
terială sau a unui colegiu de consultare a
entităţilor ES ar contribui  la coraborare în
domeniu şi la o informare eficientă. 

• La nivel universitar, constatăm o
lipsă de informare privind domeniul ES, pe
fondul unui interes crescut din partea stu-
denţilor pentru specializarea în domeniul
ES. 

• În România, solidaritatea şi par-
ticiparea socială, condiţii de bază ale pro-
movării şi dezvoltării ES, sunt satisfăcute
într-o măsură minimală datorită asocierii cu
experienţele negative din perioada comu-
nismului (colectivizarea, munca patriotică).
Acţiunile de încurajarea a spiritului de so -
lidaritate şi a participării sociale pot trans-
forma ES într-o forţă economică
ge ne   ratoare de locuri de muncă.
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