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NOUTATI LEGISLATIVE PRIVIND ECONOMIA SOCIALA 

LUNA MAI, LUNA PROMOVĂRII ECONOMIEI SOCIALE 

 

Domeniul economiei sociale si stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei 
sociale sunt reglementate prin Legea nr.219/2015 privind economia sociala, lege care 
reglementează şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice, a întreprinderilor sociale 
şi a întreprinderilor sociale de inserţie. 

Potrivit art 2, economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de 
sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi 
şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor 
aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii 
şi/sau execuţia de lucrări. 

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de 
autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi. 

Conform art 3 din legea mentionata intreprinderile sociale pot fi: 

   a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;  
  b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
  c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 
privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, 
republicată; 
  e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza 
Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole 
şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare; 
  g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de 
înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în 
prezenta lege. 

In art 4 se precizeaza ca economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, 
crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil prevăzut de 
lege, respectiv persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a 
nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale 
nr. 292/2011, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul 
acestora la resursele şi serviciile comunităţii. 
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Economia socială are ca obiective: 

  a) consolidarea coeziunii economice şi sociale; 
  b) ocuparea forţei de muncă; 
  c) dezvoltarea serviciilor sociale, 

obiective ce se realizeaza prin urmatoarele activităţi de interes general :  

  a) producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la 
bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia; 
  b) promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă 
pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil; 
  c) dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul 
vulnerabil; 
  d) dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a 
persoanelor din grupul vulnerabil. 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sprijină activităţile de economie socială, 
conform art 5,  prin: 
  a) recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale prin acordarea atestatului de întreprindere 
socială; 
  b) recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale de inserţie prin acordarea mărcii sociale; 
  c) dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale de inserţie; 
  d) promovarea şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale; 
  e) participarea la activităţi de economie socială prin colaborare în diferite forme, potrivit 
legii; 
  f) înfiinţarea de centre de informare şi consiliere în domeniul economiei sociale. 

Statutul de întreprindere socială reglementat de art 8 se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitatea prelungirii si se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială 
eliberat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, atestat ce se acordă la 
solicitarea persoanelor juridice prevăzute de lege ca pot fi intreprinderi sociale, pe baza actelor 
de înfiinţare şi funcţionare, cu respectarea următoarelor criterii: 

  a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; 
  b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare; 
  c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe 
întreprinderi sociale; 
  d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare 
echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8. 

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care: 
  a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, 
astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul 
timpului de lucru al tuturor angajaţilor; 
  b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia 
socioprofesională a persoanelor defavorizate. 

Întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a asigura, pentru persoanele angajate, care 
fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională 
şi socială, măsuri care pot fi: informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire 
profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de 
muncă în funcţie de nevoile persoanelor, precum şi alte măsuri care au ca scop sprijinirea 
inserţiei profesionale şi sociale. 
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Statutul de întreprindere socială de inserţie reglementat de art 12, se certifică prin acordarea 
mărcii sociale care cuprinde certificatul ce atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, 
cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate 
vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate 
ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu. 

Întreprinderile sociale de inserţie pot fi finanţate din surse publice şi/sau private, naţionale ori 
internaţionale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac 
parte sursele de finanţare si beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi 
înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale. 

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de consiliere gratuită la constituirea şi/sau la 
dezvoltarea afacerii, prin compartimentele de specialitate de la nivelul agenţiei de ocupare, si 
pot beneficia de facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv de: 

  a) atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării 
activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială; 
  b) sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori 
lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a 
acestora; 
  c) sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea 
patrimoniului istoric şi cultural local; 
  d) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice 
locale, în condiţiile legii. 

Întreprinderile sociale de inserţie, care angajează tineri cu risc de marginalizare socială, astfel 
cum sunt aceştia definiţi în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
considerate angajatori de inserţie şi beneficiază de facilităţile prevăzute de lege pentru 
această categorie de angajatori. 

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de măsuri de sprijin, de natura ajutorului de 
stat, ce vor fi aprobate prin acte specifice, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale 
în materie de ajutor de stat, si pot beneficia anual de programul pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 
25^1 lit. d) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la Programele naţionale 
destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii care se derulează de către autoritatea 
publică centrală cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Luna mai a fiecărui an este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de 
mediatizare a domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia 
activă, cooperarea şi solidaritatea socială, denumită luna promovării economiei sociale. 

Pentru punerea in aplicare a legii economiei sociale in cadrul Ministerului Muncii si Justitiei 
Sociale exista un compartiment la nivelul Direcţiei politici de ocupare competenţe şi mobilitate 
profesională, cu atribuţii în elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul economiei sociale, 
promovarea şi sprijinirea întreprinderilor sociale, precum şi furnizarea de informaţii către 
persoanele fizice şi juridice interesate, iar in cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă functioneaza un compartiment pentru economie socială, care coordonează şi 
monitorizează activitatea agenţiilor de ocupare în domeniul economiei sociale, precum şi 
îndrumarea metodologică a acestora. 
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În vederea asigurării implementării politicilor, dezvoltării şi monitorizării domeniului de 
economie socială, la nivel judeţean, în cadrul agenţiilor de ocupare, functioneaza 
compartimente pentru economie socială care au urmatoarele atributii principale: 

  a) analizează şi evaluează solicitările persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în 
domeniul economiei sociale în vederea acordării, după caz, a atestatului sau a mărcii sociale;  
b) emit deciziile de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv a mărcii 
sociale; 
  c) introduc informaţiile privind întreprinderile sociale, respectiv întreprinderile sociale de 
inserţie, în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale; 
  d) informează şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de 
atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi 
pentru desfăşurarea activităţii acestora; 
  e) monitorizează, la nivel judeţean, activitatea întreprinderilor sociale, respectiv a 
întreprinderilor sociale de inserţie, şi elaborează rapoarte trimestriale privind activitatea 
desfăşurată de acestea, pe care le înaintează Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă: 
  f) întocmesc raportul anual de activitate şi îl transmit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă; 
  g) furnizează informaţiile necesare actualizării registrului prevăzut la art. 27 alin. (1); 
  h) propun Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice măsuri de 
îmbunătăţire şi dezvoltare a domeniului de economie socială; 
  i) elaborează, prin consultare cu întreprinderile sociale de inserţie, planul judeţean de 
inserţie socioprofesională, definit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi; 
  j) suspendă sau retrag, după caz, atestatul ori marca socială; 
  k) publică raportul anual de activitate pe pagina proprie de internet. 

Organismul de colaborare, coordonare şi monitorizare în domeniul economiei sociale este 
Comisia naţională infiintata cu scopul de a contribui la dezvoltarea economiei sociale prin 
promovarea şi sprijinirea entităţilor din economia socială. 

În scopul asigurării informaţiilor necesare, corecte şi complete cu privire la situaţia şi evoluţia 
domeniului economiei sociale la nivel naţional exista Registrul unic de evidenţă a 
întreprinderilor sociale administrat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, registru ce cuprinde informaţii cu privire la întreprinderile sociale şi întreprinderile 
sociale de inserţie existente în România. 

Pentru punerea in aplicare a legii privind economia sociala au fost elaborate norme 
metodologice aprobate prin H.G. nr.585/2016. 

Legislatie economie sociala 

LEGE nr. 219 din 2015 privind economia socială; 

HOTĂRÂRE nr. 585 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială; 

ORDIN MMFPSPV nr. 1.986 din 2016 privind aprobarea elementului specific de identitate 
vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a regulilor specifice de utilizare a 
acestuia; 

HOTĂRÂRE nr. 383 din 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea 
socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni 
pentru perioada 2015-2020; 
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In domeniul economiei sociale, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Neamt a promovat Proiectul ,,Intreprinderi Sociale – Sprijin pentru infiinţare’’ - Axa prioritara 
4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei"; Prioritatea de investiții 9v: Promovarea 
antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială 
și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: 
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă. 

Obiectivul general al proiectului este „Crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea 
serviciilor locale, promovarea antreprenoriatului social şi integrării vocationale in 
intreprinderile sociale prin acordarea de sprijin financiar pentru infiintare a unui număr de 17 
structuri de economie sociala, in vederea integrării pe piata fortei de muncă a persoanelor din 
grupurile vulnerabile şi combaterii sărăciei.”   

Obiectivele specifice ale proiectului sunt : 
1. Îmbunatatirea competentelor în domeniul antreprenorial specific a 104 persoane care 

intentioneaza sa înfiinteze o întreprindere sociala, in regiunea N-E, prin parcurgerea Schemei 
pentru entitati ale economiei sociale: etapa I-Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi 
sociale (SIIS);etapa II–Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea funcționării 
întreprinderilor sociale (IPA-MFIS);Atingerea obiectivelor specifice genereaza rezultate care duc 
la indeplinirea obiectivului general, astfel: prin atingerea OS1 beneficiarii isi imbunatatesc 
semnificativ competentele antreprenoriale in cadrul formarii antreprenoriale specifice si 
dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor in diferite domenii, sub aspect teoretic si practic pe 
componente ca: proiectie si gestiune financiara a firmei, marketing, analiza pietei si mediului 
concurential, resursa umana, management. 

2. Cresterea numarului de operatori economici activi în domeniul intreprinderilor 
sociale, inclusiv intreprinderilor sociale de insertie, din Regiunea NE prin implementarea unei 
scheme de minimis si înfiintarea a 17 structuri de economie sociala si, implicit, prin crearea a 
61 noi locuri de munca în regiune. Sprijinirea pentru infiintarea intreprinderilor sociale, prin 
completarea cunostintelor si aptitudinilor dobandite prin activitati de consiliere in domeniul 
antreprenoriatului social si identificarea pietelor de desfacere. Atingerea obiectivelor specifice 
genereaza rezultate care duc la indeplinirea obiectivului general, astfel: prin atingerea OS2 
creste in mod direct, gradul de ocupare in regiune, cel putin 17 beneficiari devenind ocupati ca 
administratori de intreprinderi sociale si 61 de persoane devenind ocupate ca angajati prin cele 
61 de noi locuri de munca in aceste structure sociale. 

Grupul tinta al proiectului cuprinde 104 persoane: persoane care doresc să înființeze 
întreprinderi sociale; au domiciliul sau resedinta in regiunea Nord-Est, in mediul urban sau rural, 
persoane cu vârste între 25-64 ani. Prin proiect va fi atras GT din toata regiunea, prin selectarea 
si implicarea in cadrul activitatilor de formare profesionala in antreprenoriat specific, a 8 grupe 
de pâna la 14 cursanti din judetul Neamt. Particularitatea GT în acest proiect consta in intentia 
exprimata de a înfiinta o întreprindere sociala. Pe lânga intentia de a deschide o afacere, 
participantii din GT trebuie sa asigure crearea a cel putin 2 locuri de munca în cadrul 
intreprinderilor noi infiintate, in corelatie cu valoarea ajutorului de minimis primit.  

Proiectul isi propune: sa promoveze şi sa susţina dezvoltarea resurselor umane din 
domeniul economiei sociale; sa stimuleze ocuparea şi incluziunea sociala prin intermediul 
activităţilor de economie socială; creşterea numărului de salariaţi ai întreprinderilor sociale; 
integrare în muncă (întreprinderi de inserţie şi unităţi protejate); creşterea participării 
întreprinderilor sociale şi a cetăţenilor, la viaţa socio-economică. 

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni si bugetul estimativ este:  
Valoare totala eligibila = 6.506.726,56 lei; asistenta financiara nerambursabila = 

5.530.717,60 lei; contributie proprie = 976.008,96 lei; ajutor de minimis = 5.012.700 lei si 
reprezinta 77,04 % din valoarea totala eligibila a proiectului. 

Proiectul a fost admis si urmeaza sa fie semnat contractul de finantare. 


