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 Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 

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  
Beneficiar: MENTOR  TRADING  SRL 
Titlul proiectului: SMART Social Start-up 

Contract de finanțare nr. POCU/449/4/16/128527 

Cod SMIS: 128527 

                           

                            ECONOMIA SOCIALA IN UNIUNEA EUROPEANA 

 

 O proportie semnificativa din economia Europei este destinata sa obtina profituri 
pentru alte persoane decat investitori sau proprietari. Cunoscuta drept „economia 
sociala”, include cooperative, societati mutuale, asociatii non-profit, fundatii si 
intreprinderi sociale. Acestea opereaza un numar foarte mare de activitati comerciale, 
ofera o gama larga de produse si servicii pe ansamblul pietei unice europene și 
genereaza milioane de locuri de munca. Intreprinderile sociale sunt, de asemenea  
motorul inovatiei sociale. 

 

 In centrul atentiei 

Apel: Regiuni ale economiei sociale europene 2020 - Termen limita la  31 ianuarie 
2020 

Economia sociala în UE 

  Ce sunt - exista 2 milioane de intreprinderi cu economie sociala in Europa, 
reprezentand 10% din totalul intreprinderilor din UE. Peste 11 milioane de oameni - 
aproximativ 6% din angajații UE - lucreaza pentru intreprinderile din economia sociala. 
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Au forme juridice diferite și obiective diferite, de la agricultura și servicii bancare, pana 
la furnizarea de locuri de munca și ateliere protejate. 

  Obiective principale - obiectivul principal al intreprinderilor traditionale de economie 
sociala este de a servi membrii și nu in principal de a obtine un randament cat mai 
ridicat al investițiilor, așa cum fac companiile traditionale ( axate pe capital/ profit/ 
randament ). Membrii acționeaza in conformitate cu principiul solidaritatii și 
reciprocitatii  si isi gestioneaza intreprinderea pe baza principiului    „Un  om- un vot”. 

 Intreprinderile sociale - un grup important si tot mai mare de intreprinderi din  
economie ( economia sociala ) sunt intreprinderile sociale. Principalul lor obiectiv este 
de a avea un impact social, societal sau de mediu- pentru interesul general. 

  Politica - atunci cand factorii de decizie lucreaza la imbunatatirea mediului de afaceri 
din Europa, trebuie sa se asigure ca este luat in considerare.specificul acestor 
intreprinderi - referitor la ethos, stil de lucru, guvernanta corporativa, tipuri de 
contabilitate specifice, blocare de active, pastrarea profitului, obiective speciale 
„sociale”. 

De ce sunt importante intreprinderile din economia sociala 

  Intreprinderile din economia sociala sunt importante prin insasi ratiunea existentei lor/ 
prin motivatia/ justificarea/ cauza aparitiei lor. 

 

  Calitatea de membru - pana la 160 de milioane de oameni din Europa sunt membri 
ai intreprinderilor din economia sociala (in mare parte retailuri, cooperative bancare și 
agricole, mutualitati etc., care ofera servicii complementare regimurilor de securitate 
sociala). 

  Obiective - intreprinderile din economia sociala contribuie la cresterea numarului de 
angajati in Uniunea Europeana, coeziunea sociala, dezvoltarea regionala si rurala, 
protectia mediului, protectia consumatorilor, agricultura, dezvoltarea tarilor terțe si 
politicile de securitate sociala. 

  Dimensiune - entitatile din economia sociala sunt in mare parte microintreprinderi, 
intreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). 
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Dimensiunea externa a economiei sociale si solidare 

-Comisia Europeana lucreaza indeaproape cu Serviciul European de Actiune Externa 
pentru a participa la forumurile de dezvoltare internationala (agenda 2030: obiective 
de dezvoltare durabila, platforma de afaceri incluziva G20 și grupul de coordonare a 
investitiilor cu impactul social G7 global) pentru a spori vizibilitatea economiei sociale 
și de solidaritate (SSE) și face SSE parte din agenda politica globala. Grupul de lucru 
inter-agenție al ONU privind SSE și grupul lider international  SSE (ILGSSE) sunt deja 
observatori ai grupului de experti ai Comisiei privind antreprenoriatul social (GECES), 
iar Comisia dezvolta o relație constructiva cu aceste doua entitati. Comisia sustine 
perspectiva ca mai multe țari din UE să devina membre ale ILGSSE, așa cum s-a 
afirmat în cadrul celei de-a 8-a reuniuni GECES din   24 noiembrie 2015 ( ordinea de 
zi a reuniunii și procesul-verbal-agenda (240 kB) ;  minutes (416 kB)). 

-Declarația Comisiei la forul politic la nivel inalt privind dezvoltarea durabilă 2016 
eveniment „economie socială și solidară ca mijloc strategic de implementare a 
obiectivelor de dezvoltare sociala” - New York, 20 iulie 2016. 

Provocari si asistenta disponibile 

Acces la finanțe - intreprinderile sociale se lupta pentru a gasi oportunitațile de 
finanțare potrivite din cauza neintelegerii funcționarii și a marimii lor reduse. Cu toate 
acestea, acestea pot beneficia de toate programele europene, cum ar fi COSME (The 
programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 
Enterprises (COSME) – Programul de Competitivitate pentru intreprinderi, IMM- uri ) 
este menit sa imbunatateasca accesul la finantare prin doua instrumente financiare, 
program disponibil din August 2014, sau de fondurile structurale, precum Fondul de 
Dezvoltare Regională și Fondul Social European. Comisia a recomandat tarilor UE sa 
acorde prioritate activitatilor intreprinderilor sociale in programele operationale 
nationale pentru perioada 2014-2020. In Romania, acest lucru s-a si realizat, prin 
intermediul POCU ( Programul Operational Capital Uman )  in special ( anterior, in 
perioada 2007- 2013 si prin POSDRU- Programul Operational pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane ). 

  Grad scazut de recunoastere - Comisia finanteaza proiecte pentru revizuirea 
legislatiei, partajarea bunelor practici, evenimente de sensibilizare si proiecte pentru 
colectarea de date statistice, pentru cooperative, organizatii mutuale si intreprinderi 
sociale. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15121/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15121/attachments/15/translations/en/renditions/native
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  Diferitele medii de reglementare din tarile UE si obstacolele legate de activitati pentru 
unele forme juridice ale intreprinderilor din economia sociala - Comisia examineaza 
cum sa raspunda cel mai bine la aceste probleme in domeniul ajutorului de stat, al 
achizitiilor publice sau al statutului juridic pentru a promova politicile adecvate. 

  Lipsa abilitatilor antreprenoriale - managerii intreprinderilor sociale si antreprenorii 
initiali sunt eligibili in cadrul programului de schimb al Comisiei - Erasmus pentru tinerii 
antreprenori. 

  Masuri ale Comisiei Europene 

  Comisia isi propune sa obtina conditii de concurenta echitabile in care sa se 
incadreze si economia sociala. 

 Comisia urmareste un regim de egalitate in care intreprinderile din economia sociala 
sa poata concura in mod eficient si echitabil, fara discriminari de reglementare si tinand 
cont de nevoile lor particulare. Pentru a promova o economie de piata sociala extrem 
de competitiva, Comisia a abordat acesta problema pe mai multe directii de actiune: 

-Inițiativa de afaceri sociale social business initiative (COM(2011) 682 final) 

-Elaborarea de politici de inovare sociala social innovation policy making 

- Actul 1 și 2 al pieței unice single market act 1 and 2 

- Actul  afacerilor mici small business act 

- Initiativa-pilot, Uniunea inovarii  the Innovation Union 

- Comunicarea „Afaceri în sectorul economiei sociale: piața europeană fără frontieră” 
(1989) 

 'business in the social economy sector: Europe’s frontier-free 
market' (1989). 

Comisia a prezentat următoarele propuneri Consiliului Uniunii Europene: 

-Propunere de regulament al Consiliului privind statutul pentru o societate europeană 
cooperativă (1992) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0682&locale=en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/smact_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:51990AC1046&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:51990AC1046&locale=en
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-Propunere de regulament al Consiliului privind statutul unei mutuale europene 
(societatea de asigurari sociale si de asigurari) (1992) 

-Propunere de regulament al Consiliului privind statutul pentru o asociație europeană 
(1992) 

-Propunere de regulament al Consiliului privind statutul pentru o fundatie europeana 
(2012). 

În 2003, a fost adoptat statutul Cooperativei europene (statute for a European 
cooperative ). Celelalte 2 propuneri din 1992 au fost retrase în 2006 de către Comisie 
din cauza lipsei progresului legislativ, în timp ce ultima din fundația europeană a fost 
retrasă de către Comisie din cauza lipsei de progrese în cadrul Consiliului (decembrie 
2014). 

 

Program Pilot pentru regiunile economiei sociale europene (ESER) 

  Direcția generala a Comisiei pentru piața interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri 
a lansat pilotul european pentru regiunile de economie socială (ESER) in februarie 
2018. Scopul sau este acela de a creste vizibilitatea și constientizarea economiei 
sociale la nivel regional și local. ESER sprijina autoritatile regionale care organizeaza 
evenimente de sensibilizare. Acolo, partile interesate din economia sociala regionala 
(autoritile publice regionale / locale, IMM-urile, intreprinderile sociale etc.) sunt invitate 
si incurajate sa creeze rețele active. Programul Pilot a atras 32 de regiuni / orașe din 
14 țări ale UE (FR, ES, IT, DE, PL, NL, BE, FI, HU, RO, BG, SI, GR, IE).       Comisia 
a contribuit la evenimentele regionale prin furnizarea identitatii vizuale a ESER și 
trimiterea unui expert pentru a prezenta politicile și activitatile Uniunii Europene in 
economia sociala. 

Doua evenimente finale ESER au avut loc în octombrie 2018 (Forumul global al 
economiei sociale la Bilbao, in 2 octombrie și Saptamana europeana a regiunilor și 
oraselor din Bruxelles, la 9 octombrie). Participantii au dat Comisiei un mandat clar de 
a continua cu aceasta initiativa si de a o simplifica pentru colaborarea interregionala in 
viitor. 

Evenimentele finale au fost participative, permitand partilor interesate regionale sa isi 
faca auzita vocea si sa discute despre modelarea viitoare a politicilor de economie 
sociala. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003R1435&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003R1435&locale=en
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Aceste evenimente constituie, de asemenea, baza de la care se poate construi treptat 
comunitatea ESER. 

Cea de-a doua editie a initiativei „ESER 2019” a fost lansata la 3 decembrie 2018. 

 

Informatii justificative 

-Inițiativa de afaceri sociale  - social business initiative (COM(2011) 682 final) 

-Consiliul UE: „Promovarea economiei sociale ca motor principal al dezvoltarii 
economice și sociale in Europa”, concluziile Consiliului (7 decembrie 2015)- Council 
of the EU: 'the promotion of the social economy as a key driver of economic 
and social developement in Europe', Council conclusions (7 December 2015) 

-Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 privind statutul unei societăți cooperatiste europene 
(SCE) 

Regulation (EC) No 1435/2003 on the statute for a European cooperative 
society (SCE) 

-Comunicarea privind promovarea societăților cooperatiste în Europa COM (2004) 18 

Communication on the promotion of cooperative societies in Europe 
COM(2004)18 

-Economia sociala in Europa- social economy Europe 

-Ghid pentru inovarea sociala - guide to social innovation 

-Centrul international de cercetare si informații privind economia publica, sociala si 
cooperativa – CIRIEC 

International Center of Research and Information on the Public, Social and 
Cooperative Economy - CIRIEC 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0682&locale=en
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=15071&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=07%2F12%2F2015&document_date_single_comparator=%3D&document_date_single_date=07%2F12%2F2015&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=15071&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=07%2F12%2F2015&document_date_single_comparator=%3D&document_date_single_date=07%2F12%2F2015&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003R1435&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC018&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC018&locale=en
http://www.socialeconomy.eu.org/
http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/12d044fe-617a-4131-93c2-5e0a951a095c
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
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  Comitetul Economic si Social European are si el in vedere Economia Sociala. 

  Sectorul Economiei Sociale acopera o gama larga de concepte utilizate in diverse 
state membre, precum “economie solidara” si “sectorul tertiar”. Intreprinderile din 
economia sociala se inspira din valori comune, cum ar fi solidaritatea, coeziunea 
sociala, intaietatea individului/ persoanei asupra capitalului, responsabilitatea sociala, 
gestionarea democratica si lipsa scopului lucrativ, profitul fiind reinvestit in 
intreprindere si in societate. 

   Astfel, Economia sociala reprezinta un alt mod de a face afaceri, care asociaza 
permanent interesul general, performanta economica, aspectele sociale si 
functionarea democratica, reprezentand totusi 10% din totalul tranzactiilor comerciale 
din Europa, cu 2 milioane de intreprinderi si 6% din ocuparea fortei de munca in 
Uniunea Europeana. Ca atare, economia sociala este un element de baza al modelului 
socioeconomic  european. 

 

Detalii pe 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en

