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pentru raport: Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL); s-a solicitat 

aviz de la 5 comisii ale Parlamentului European. 

Consiliul UE: documentul se află pe agenda formațiunii Ocuparea forței de muncă, politică 

socială, sănătate și consumatori (EPSCO). La 17 februarie 2022 a avut loc o reuniune informală a 

EPSCO privind evoluția economiei sociale în UE. 

 

 

Rezumat 

Planul de acțiune propune măsuri pentru dezvoltarea și valorificarea integrală a potențialului 

economiei sociale, cu deosebire în ce privește crearea de locuri de muncă, în condițiile create de 

pandemie, precum și în perspectiva viitoarei redresări a economiei. Având ca obiect un domeniu 

interdisciplinar, planul cuprinde și acțiuni pentru potențarea prin intermediul economiei sociale a 

incluziunii, tranziției ecologice și a celei digitale. În acest sens, sunt propuse o serie de inițiative 

concrete la nivelul UE și sunt solicitate acțiuni colective din partea statelor membre și a tuturor 

părților interesate. 

 

Cuvinte-cheie: economie socială; politici de angajare; întreprinderi sociale; ajutor de stat; acțiunea 

UE; achiziții responsabile; antreprenoriat social 
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1. DEFINIRE 

Din punct de vedere istoric, nașterea conceptului de „economie socială” a fost legată de necesitatea 

contracarării, într-o anumită măsură, a impactului social al pierderilor suferite de „economia 

dominantă”. A avut, de asemenea, legătură cu dezvoltarea unor anumite tipare culturale, care 

presupuneau schimbări sociale, mai precis intrarea în arena publică a unor categorii sociale 

marginalizate și a condus, printre altele, la nașterea unor forme diverse de organizare economică 

(sindicate, partide ale lucrătorilor, societăți de ajutor reciproc, cooperative etc.). 

Deși prezentă în tot mai multe state, dar cu procente diferite 

nu doar de implementare1, ci și de cunoaștere la nivelul 

societății, economia socială nu se bucură, în acest moment, de 

o definire clară. Aceasta nu are impact doar asupra abordării 

teoretice, ci are și un profund impact practic, căci lipsa unei 

definiri adecvate și cât de cât unitare face dificilă estimarea 

contribuției acesteia la ansamblul economiei. În mod 

tradițional, economia socială este considerată un ansamblu tot 

mai extins de întreprinderi private, care se bazează pe mai 

multe tipuri de resurse și de cooperare, în special la nivel 

local, și pe procese 

decizionale democratice și participative.  

Scopul principal nu este acela de a obține profit, ci de a 

satisface nevoile membrilor săi și ale societății în 

general. Printre actorii tipici ai economiei sociale se 

numără cooperativele, societățile de ajutor reciproc, 

asociațiile non-profit, fundațiile și întreprinderile 

sociale2.  

În contextul economic și social creat de pandemia de coronavirus,  economia socială nu doar că a 

creat profit, dar a început să prezinte o nouă logică de afaceri, accentuându-și  abilitatea de a crea  

valoare adăugată, și un model alternativ de creștere, care promovează dinamismul economic, 

protecția socială și a mediului și capacitarea socio-politică. 

Cu toate acestea, este în continuare necesar să se îmbunătățească condițiile de reglementare pentru 

întreprinderile sociale din UE, în special în ceea ce privește lipsa de vizibilitate, accesul limitat la 

finanțare și diferențele mari dintre entitățile economiei sociale în ceea ce privește oportunitățile de 

participare la economie la nivel național și subnațional. 

                                                           

1 Într-un studiu realizat de Comitetul Economic și Social European, se arată că unul dintre noile și cele mai importante 

obiective ale activităților întreprinse în cadrul economiei sociale și anume construirea democrației participative și 

capitalului social, se aplică, în mod special, statelor membre care au aderat la UE din 2004, deci statelor din fostul 

lagăr sovietic,  cu activități inexistente sau foarte limitate ale societății civile. Consecințele aceste evoluții istorice 

reprezintă, printre altele, o situație financiară fragilă în sectorul ONG-urilor și nivelul scăzut de implicare a societății 

civile în crearea de oportunități de angajare la nivel local. Acest lucru este vizibil în statistici: în timp ce rata de ocupare 

a forței de muncă remunerată în economia socială este de 6,3 % în UE, în ansamblu, aceeași rată în „noile” state 

membre se ridică la o medie de 2,5 % - cf. Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, p. 5. 

2 A se vedea informații detaliate cu privire la tipurile de întreprinderi care fac parte din economia socială în documentul 

de lucru al Comisiei Europene: SWD(2021) 373 final.  

2015 - 2,8 milioane de 
întreprinderi și entități din 
economia socială din UE 
angajează peste 13 milioane 
de persoane și generează 
aproximativ 8 % din produsul 
intern brut al UE 

Economia socială – principii 
fundamentale: 

 Omul înainte profitului  
 Democrație activă 
 Reinvestirea profitului 

https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2017/10/RecentEvolutionsSEinEU_Study2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0373&qid=1639378268386
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2. CONTEXT 

2.1 Legislație europeană 

 ► În 2011, Comisia Europeană a lansat Inițiativa pentru 

antreprenoriatul social. Construirea unui ecosistem pentru 

promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și 

al inovării sociale – COM(2011)0682, care a stabilit un plan 

de acțiune la nivelul UE cu măsuri concrete pentru 

dezvoltarea unui mediu favorabil pentru întreprinderile 

sociale. 

► În 2016, a fost lansată inițiativa Viitorii lideri ai Europei: 

privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora   

–  COM(2016) 733  care conține o secțiune privind 

economia socială și întreprinderile sociale. Pe această bază, în 2017 și 2018, Comisia a instituit și 

a pus în aplicare o serie de acțiuni pentru economia socială și întreprinderile sociale. 

► Planul de acțiune pentru o economie socială este inclus în Programul de lucru al CE pentru anul 

2021 –  COM(2020)690 și are ca obiectiv consolidarea investițiilor sociale și sprijinirea actorilor 

din economia socială și a întreprinderilor sociale. 

► O Europă socială puternică pentru tranziții juste  –  COM(2020)14 are ca obiectiv modernizarea 

și adaptarea economiei socială de piață a Europei la contextul marcat de tranziția verde și tranziția 

digitală.   

► Noul plan de acțiune privind economia circulară Pentru o Europă mai curată și mai competitivă  

–  COM(2020)98 are în centrul ideea potențării de către economia socială a beneficiilor propuse 

de tranziția verzi și economia circulară. 

► O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală –  COM(2020)103 propune 

trei piloni ai acțiunii specifice, care se vor regăsi și în Planul de acțiune pentru economia socială, 

respctiv consolidarea capacităților și sprijinirea tranziției, îmbunătățirea accesului pe piață și 

îmbunătățirea aceesului la finanțare.  

► Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea condițiilor de trai  – COM(2020)662  –  Inițiativa pentru locuințe la prețuri 

accesibile, sublniază rolul întreprinderile sociale ca parteneri importanți în combaterea sărăciei 

energetice cu ajutorul unor soluții inovatoare din punct de vedere social. 

►Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a 

echității sociale și a rezilienței  – COM(2020)274 va completa viitorul Plan de acțiune pentru 

economia socială, care va promova, printre altele, oportunitățile antreprenoriale ale economiei 

sociale, cum ar fi sprijinirea comunităților locale, găsirea unor soluții ecologice pe plan local și 

activarea grupurilor vulnerabile. 

► Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei piețe unice mai puternice pentru a 

sprijini redresarea Europei  –  COM(2021)350. Strategia identifică 14 ecosisteme industriale, 

printre care și pe cel denumit „proximitate, economie socială și securitate civilă”. 

2011 - Inițiativa pentru 
antreprenoriatul social, care a 
stabilit un plan de acțiune la 
nivelul UE cu măsuri concrete 
pentru dezvoltarea unui mediu 
favorabil pentru întreprinderile 
sociale 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0733&from=EN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_690_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_14_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_103_RO_ACTE_f.pdf
file:///C:/Users/dana.honciuc/Desktop/COM%20778/Un%20val%20de%20renovări%20pentru%20Europa%20–%20ecologizarea%20clădirilor,%20crearea%20de%20locuri%20de%20muncă,
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_274_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_350_RO_ACT.pdf
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► Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027 –  

COM(2020)758 propune noi măsuri de îmbunătățire a unui mediu favorabil economiei sociale și 

inovării sociale, pentru a promova incluziunea și participarea prin intermediul viitorului Plan de 

acțiune pentru economia socială. 

► Cartea verde privind îmbătrânirea populației. Promovarea solidarității și a responsabilității între 

generații  – COM(2021)50 subliniază că  întreprinderile sociale și organizațiile non-profit (în 

special societățile de ajutor reciproc) pot fi eficiente în acest sens.   

►Economia socială va contribui, totodată, la implementarea principiilor stabilite prin Pilonul 

european al drepturilor sociale COM(2017)251 și prin Plan de acțiune privind Pilonul european al 

drepturilor sociale COM(2021)102.  

► Pachetul Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă 

pentru generația viitoare COM(2020)276. Planul de acțiune pentru economia socială are printre 

grupurile țintă tinerii, atât în ceea ce privește oportunitățile antreprenoriale, cât și în ceea ce 

privește realizarea de acorduri ecologice la nivel local și sprijinirea grupurilor vulnerabile. 

► Un plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest  – COM(2020) 641 – urmărește să 

deblocheze finanțări și activități de formare diversificate și adecvate pentru antreprenoriat 

(microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi sociale), cu scopul de a permite 

crearea și dezvoltarea întreprinderilor 

► Strategia pentru finanțarea tranziției către o economie durabilă  –  COM(2021)390  va crea noi 

oportunități pentru economia socială, inclusiv în ceea ce privește accesul la finanțare, precum și 

crearea de întreprinderi și de locuri de muncă. 

 

2.2. Consultări publice, recomandări ale experților conferințe  

► consultarea publică privind planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european 

al drepturilor sociale; 

► grupul de experți al Comisiei privind economia socială și întreprinderile sociale a formulat 

recomandări prin raportul său din 2016 intitulat „Întreprinderile sociale și economia socială pe 

viitor”, precum și prin reuniuni recente3. Acest grup este format din reprezentanți ai statelor 

membre, ai autorităților locale și ai părților interesate;  

►summitul european al economiei sociale 26-27 mai 2021 la Mannheim și de cele 8 evenimente 

digitale organizate în perioada premergătoare acestui summit, alături de  „Declarația de la 

Mannheim”; 

► conferințele organizate de președințiile spaniolă și  portugheză pe tema „Rolul economiei 

sociale în crearea de locuri de muncă și în punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor 

sociale”;  

►Comisia a lansat o consultare publică, care s-a desfășurat în perioada 1 martie- 26 aprilie 2021. 

Comisia a primit contribuții de din 25 de state. Cele mai importante puncte se referă la 

îmbunătățirea accesului la finanțare pentru actorii din economia socială, dezvoltarea cadrului 

                                                           
3 A se vedea, în acest sens, pagina grupului.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_758_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0050&from=EN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_251_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_276_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_641_RO_ACTE2_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0390&from=EN
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24501/attachments/2/translations/ro/renditions/native
https://www.euses2020.eu/
https://www.euses2020.eu/mannheim-declaration/#:%7E:text=The%20main%20output%20of%20EUSES,strengthened%20by%20its%20participatory%20approach.
https://www.euses2020.eu/mannheim-declaration/#:%7E:text=The%20main%20output%20of%20EUSES,strengthened%20by%20its%20participatory%20approach.
https://www.mites.gob.es/Luxembourgdeclaration/en/presidencias/index.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12743-EU-action-plan-for-social-economy_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu/social-enterprises/expert-groups_en
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juridic și de politici corespunzător, sporirea recunoașterii și vizibilității sectorului economiei 

sociale, o definire clară și incluzivă a acestui tip de model de afaceri.  

 

3. PREZENTAREA PROPUNERII 

3.1. Obiectiv 

Îmbunătățirea condițiilor pentru ca economia socială să se dezvolte și întreprinderile sociale să se 

înființeze, să se extindă și să inoveze, utilizând pe deplin piața internă.  

3.2. Prezentare generală 

Planul include 38 de acțiuni concrete care urmează să fie puse în aplicare în următorii ani, în 

domenii-cheie precum: ajutoarele de stat (exploatarea de noi posibilități de integrare în muncă a 

întreprinderilor sociale și a altor întreprinderi din economia socială de utilitate socială), cadrele 

juridice și de politică, achizițiile publice responsabile din punct de vedere social și accesul la piețe, 

promovarea economiei sociale la nivel local, regional și internațional; sprijin pentru întreprinderi, 

competențe, antreprenoriat în rândul tinerilor, acces la finanțare (InvestEU și alte programe 

relevante); contribuția economiei sociale la tranziția verde și digitală, inovarea socială; 

recunoaștere și multe altele.  

În conformitate cu Strategia industrială a UE, Comisia a propus, de asemenea, orientări noi pentru 

ecosistemul industrial de proximitate și economie socială, care adoptă un proces participativ care 

va avea drept rezultat „o cale de tranziție finalizată în 2022, sintetizând activitatea comună și 

angajamentul specific cu părțile interesate și mobilizând părțile interesate să prezinte angajamente 

și acțiuni comune pentru a stimula reziliența și a accelera tranziția verde și digitală a acestui 

ecosistem industrial”.  

3.3 Domenii de acțiune propuse 

3.3.1. Crearea cadrului pentru dezvoltarea economiei sociale 

Comisia propune măsuri care să creeze sau să îmbunătățească cadrul juridic și cel care cuprinde 

politicile sociale, respective cadrul fiscal specific, achizițiile publice și ajutoarele de stat.  

În ce privește elaborarea de cadre juridice și de politică (referitoare la fiscalitate, politicile legate 

de oferirea de servicii sociale, de sănătate și îngrijire, integrarea în cadrele de politică a tuturor 

formelor sub care entitățile juridice din domeniu se manifestă) Comisia propune: 

►orientări și sprijin pentru statele membre, concretizate în: organizarea de seminare online și de 

ateliere, începând cu 2022, pentru funcționarii publici;  

►publicarea unor orientări privind cadrele de impozitare relevante pentru entitățile din sectorul 

economiei sociale  

► publicarea unor orientări care să clarifice normele existente privind tratamentul fiscal al 

donațiilor transfrontaliere de interes public  
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►lansarea unui studiu privind etichetele/mecanismele de 

certificare naționale ale economiei sociale  

►în 2023 -  o recomandare a Consiliului privind dezvoltarea 

condițiilor-cadru pentru economia socială. 

În privința ajutoarelor de stat4, Comisia  

►va include problematica în cadrul revizuirii Regulamentului 

general de exceptare pe categorii de ajutoare.  

În ce privește îmbunătățirea accesului pe piețe: achiziții publice5 responsabile din punct de vedere 

social6 Comisia propune: 

► în 2022, o nouă inițiativă în cadrul Programului 

privind piața unică, care să sprijine crearea de 

parteneriate locale și regionale.  

În ce privește promovarea economiei sociale la nivel 

regional și local7Comisia  

►va întreprinde o serie de acțiuni care vor permite 

antreprenorilor și întreprinderilor mici să se mute în 

zonele rurale, vor oferi oportunități pentru practici de 

afaceri inovatoare, Se va pune un accent deosebit pe 

lanțurile scurte de aprovizionare cu produse 

agroalimentare; 

► va promova inițiativa privind regiunile europene ale economiei sociale și misiunile privind 

economia socială; 

►va încuraja utilizarea programului Interreg Europa și a parteneriatului de specializare inteligentă 

pentru economia socială; 

►va sprijini statele membre și părțile interesate pentru stimularea economiei sociale și a inovării 

sociale în zonele rurale prin viitoarea rețea a UE pentru politica agricolă comună și integrarea în 

continuare a clusterelor de inovare socială și ecologică (CSEI) în politica europeană privind 

clusterele industriale;  

                                                           

4 În acest domeniu întreprinderile sociale se confruntă cu numeroase provocări și probleme, legate de valoarea 

sprijinului existent sub forma ajutoarelor de stat, cu referire specială la finanțarea întreprinderilor sociale care 

încadrează lucrători defavorizați. 

5 Achizițiile publice reprezintă 14 % din PIB-ul European; sunt recunoscute în mare măsură ca fiind un instrument 

politic esențial care sprijină dezvoltarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale. Comisia a publicat recent un 

ghid revizuit intitulat „Achiziții responsabile social”38, cu sfaturi practice și exemple. 

6 Majoritatea licitațiilor publice sunt încă atribuite doar pe baza criteriului prețului, iar achizițiile publice responsabile 

din punct de vedere social sunt chiar mai puțin cunoscute și dezvoltate decât achizițiile publice verzi. 

7 Modelele de afaceri din cadrul economiei sociale contribuie la stimularea dezvoltării economice locale promovează 

lanțurile valorice scurte 

 

2022 - Lansarea unei noi inițiative în 
cadrul Programului privind piața 
unică, care să sprijine crearea de 
parteneriate locale și regionale între 
entitățile din sectorul economiei 
sociale și întreprinderile tradiționale, 
propice unei piețe a „achizițiilor 
responsabile social” între 
întreprinderi  

2023 - Propunere de 
recomandare a Consiliului 
privind dezvoltarea 
condițiilor-cadru pentru 
economia socială  
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►va extinde rețeaua europeană a regiunilor economiei sociale;  

►va consolida colaborarea în rețea între întreprinderile rurale.  

În ce privește promovarea economiei sociale la nivel internațional, Comisia  

►va promova includerea economiei sociale și a 

antreprenoriatului social în programele din cadrul 

Instrumentului de asistență pentru preaderare și al 

Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 

cooperare internațional; 

►va îmbunătăți accesul la finanțare pentru antreprenorii 

sociali din Balcanii de Vest, din cadrul Parteneriatului estic 

și din vecinătatea sudică.  

 

3.3.2. Crearea de oportunități de dezvoltare pentru entitățile din sectorul economiei sociale 

În ce privește sprijinul acordat întreprinderilor din economia socială, Comisia a propus o serie 

de noi măsuri: 

►un parteneriat în materie de competențe pentru ecosistemul industrial denumit generic: 

„Proximitate și economie socială”; 

►lansarea, în 2023, unui nou portal unic al UE privind 

economia socială pentru a oferi un punct clar de acces pentru 

părțile interesate din cadrul economiei sociale, alți actori 

relevanți și persoane fizice; 

►elaborarea unor orientări privind oportunitățile de finanțare 

din partea UE, prin intermediul Platformei de consiliere 

InvestEU, al Rețelei întreprinderilor europene și al serviciului de 

asistență pentru servicii sociale al UE; promovarea proiectul-

pilot „Better Incubator” (Incubatoare de afaceri mai bune) pentru 

sprijinirea gradului de pregătire a personalului din întreprinderile 

europene și a noilor antreprenori. 

Pentru creșterea atractivității antreprenoriatului, Comisia Europeană  

►va lansa în 2022 un nou proiect intitulat „Youth Entrepreneurship Policy Academy” (un centru 

educațional în domeniul antreprenoriatului pentru tineri) în cadrul FSE+. 

Pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, pe lângă programele, instrumentele și mecanismele 

deja în funcțiune (InvestEU, fondurile politicii 

de coeziune și ale Mecanismului de redresare 

și reziliență - MRR), Comisia Europeană  

►va lansa, în 2022, noi produse financiare în 

cadrul programului InvestEU, menite să 

mobilizeze finanțare privată orientată către 

nevoile întreprinderilor sociale aflate în 

diferite stadii de dezvoltare. 

2023 - Îmbunătățirea accesului 
la finanțare pentru 
antreprenorii sociali din 
Balcanii de Vest, din cadrul 
Parteneriatului estic și din 
vecinătatea sudică  

2022 - Lansarea de noi produse financiare 
în cadrul programului InvestEU, menite să 
mobilizeze finanțare privată orientată către 
nevoile întreprinderilor sociale aflate în 
diferite stadii de dezvoltare 

2023 - Lansarea unui nou portal 
unic al UE privind economia 
socială 

 
2022 -Lansarea unei noi 
academii de politici în 
domeniul 
antreprenoriatului pentru 
tineri 

https://betterincubation.eu/
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/ro/ce-este-fse
https://europa.eu/investeu/home_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
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Pentru a spori contribuția economiei sociale la dubla tranziție ecologică și digitală, Comisia 

►va lansa un parcurs de tranziție pentru ecosistemul industrial „Proximitate și economie socială”; 

►va lansa o acțiune privind finanțarea inovatoare în 

cadrul laboratorului noului Bauhaus european; 

►va colabora cu orașele pentru a elabora pacte verzi 

locale sau acțiuni cetățenești ecologice.  

Pentru sprijinirea inovării sociale, Comisia 

►va sprijini înființarea unor centre naționale de 

competență pentru inovare socială, 

►va sprijini înființarea unor centre naționale de 

competență pentru inovare socială. 

3.3.3. Îmbunătățirea nivelului de recunoaștere a economiei sociale și a potențialului acesteia 

Deși începând din 2011, Comisia a contribuit la creșterea vizibilității economiei sociale, a 

întreprinderilor sociale și a inovării sociale în întreaga Uniune prin diverse acțiuni, în special în 

ceea ce privește finanțarea sau cercetarea, publicul nu este suficient de conștient de impactul 

pozitiv al economiei sociale. 

Prin urmare, Comisia: 

►va lansa un nou studiu pentru colectarea de informații cantitative și calitative privind economia 

socială, care să acopere toate statele membre ale UE;  

► va lansa un studiu specific privind donațiile filantropice în UE.  

 

4. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR ȘI AGENȚIILOR UNIUNII EUROPENE 

4.1. Parlamentul European 

►17 decembrie 2020 - Rezoluția Parlamentului European referitoare la o Europă socială puternică 

pentru tranziții juste, consideră că sunt necesare reforme pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei 

2030 a ONU și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale acesteia, bazate pe solidaritate, 

integrare, justiție socială, o distribuire echitabilă a bogăției, egalitate de gen, sisteme publice de 

protecție socială de înaltă calitate, locuri de muncă de calitate și creștere economică sustenabilă. 

Subliniază, totodată, că progresul în direcția unei Europe sustenabile, echitabile și favorabile 

incluziunii impune punerea în aplicare a principiilor și drepturilor prevăzute în Pilonul european 

al drepturilor sociale. 

► 8 februarie 2022, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a prezentat 

proiectul de raport referitor la Planul de acțiune pentru economia socială. Se arată că este necesară 

detalierea măsurilor concrete și a pașilor de urmat, precum și stabilirea unui calendar pentru 

realizarea obiectivelor propuse, crearea unui ecosistem mai favorabil întreprinderilor mici și 

mijlocii; solicită valorificarea întregului potențial al instrumentelor financiare existente, pentru ca 

economia socială să se poată dezvolta. 

2022 - Lansarea unui parcurs de 
tranziție pentru ecosistemul 
industrial „Proximitate și economie 
socială” în vederea continuării 
colaborării cu autoritățile publice și 
cu părțile interesate pentru punerea 
în aplicare a planului de acțiune în 
acest domeniu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020IP0371
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-702909_EN.pdf
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► 17 februarie 2022 – parlamentarii europeni au adoptat o serie de recomandări prin care se 

urmărește consolidarea statutului juridic al organizațiilor non-profit de la nivel european, cu scopul 

de a le pune pe picior de egalitate cu celelalte tipuri de întreprinderi europene 

►28 februarie 2022 – Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale va discuta 

proiectul raportului referitor al Planul de acțiune.  

Intergrupul Parlamentului European pentru economia socială8 a organizat, la 13 ianuarie 2022, în 

contextul lansării Planului de acțiune pentru economia socială, un webinar online, intitulat 

„Exploatarea întregului potențial al economiei sociale”.  

Intergrupul va organiza, la 4 martie 2022, o audiere publică cu titlul „Către o recomandare a 

Consiliului cu privire la economia socială: stimularea convergenție cadrului favorabil economiei 

sociale”. 

 

4.2. Consiliul UE 

La 17 februarie 2022, la Paris, a avut loc prima reuniune informală a miniștrilor responsabili cu 

economia socială din statele 

membre ale Uniunii Europene. 

În viziunea Președinției franceze a 

Consiliului UE, această reuniune 

ministerială a demonstrat dorința 

comună a Europei de a dezvolta 

economia socială pentru a face față 

provocărilor climatice și pentru a 

crea locuri de muncă cu valoare 

adăugată socială ridicată. 

Miniștrii au convenit asupra următoarelor puncte comune:  

►respectarea diversității tradițiilor naționale în domeniul economiei sociale și formularea bazei 

unei definiții comune în Planul de acțiune propus de Comisia Europeană, ținând cont de această 

diversitate; 

►sporirea gradului de conștientizare cu privire la economia socială în statele UE și sublinierea 

beneficiului existenței unor cadre juridice naționale specifice pentru a consolida ecosistemul 

economiei sociale, făcându-se astfel posibilă implementarea unor politici publice specifice și 

crearea de atestări și certificări. La nivelul UE, trebuie să existe disponibilitatea de a adopta o 

strategie care să permită evoluții legislative privind economia socială și cartografierea atestărilor 

și certificărilor existente; 

►asigurarea finanțării pentru economia socială și o mai bună informare a entităților din acest 

sector cu privire la oportunitățile de finanțare. În special, miniștrii europeni au salutat propunerea 

Comisiei Europene de a înființa un portal on-line dedicat economiei sociale a UE. Trebuie să se 

întocmească un inventar complet al politicilor publice și al finanțării pentru acest sector. La nivel 

                                                           
8 A fost înființat în anul 1990, are ca obiectiv principal dialogul între instituțiile europene, statele membre și sectorul 

economiei sociale, integrarea perspectivei economiei sociale în activitatea legislativă și nelegislativă  a Parlamentului 

European.   

O declarație a 14 state membre UE, cunoscută ca 
Declarația de la Luxemburg privind economia socială, 
a exprimat încă din decembrie 2015 necesitatea 
dezvoltării unui cadru comun al economiei sociale.  

Atunci s-a înființat un Comitet de monitorizare al 
procesului de îndeplinire a obiectivelor Declarației de 
la Luxemburg.  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220210IPR23023/meps-push-for-game-changer-rules-for-pan-european-civil-society
https://www.socialeconomy.eu.org/our-work/social-economy-intergroup/
https://app.livecasts.eu/tapping-into-the-full-potential-of-social-economy/program
https://www.socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2022/02/4_3_222.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-informal-meeting-of-european-ministers-for-the-social-economy-a-decisive-step-for-a-growing-sector/
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/eesc-2016-00324-00-00-tcd-tra-ro.pdf
https://www.mites.gob.es/Luxembourgdeclaration/en/comite/index.htm
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național, miniștrii europeni și-au luat angajamentul de a promova accesul entităților din acest 

sector la fonduri specifice;  

►sprijinirea proiectului Comisiei Europene de a cartografia diferitele metodologii naționale de 

măsurare a impactului social. Miniștrii sunt gata să coopereze, să facă schimb de bune practici și 

să reflecteze colectiv asupra modului cel mai bun de măsurare a impactului social pentru a evita 

practicile de „spălare socială”; 

►îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește impactul social al întreprinderilor este 

importantă, deoarece contribuie la legitimitatea politicilor publice din economia socială și la 

dezvoltarea de parteneriate inovatoare cu autoritățile locale și întreprinderile principale.  

Această întâlnire ministerială informală a încurajat conversații productive și colaborarea înaintea 

discuțiilor din 2023 privind o posibilă recomandare a Consiliului UE pentru dezvoltarea 

condițiilor-cadru ale economiei sociale.  

Totodată, miniștrii au solicitat Comisiei Europene să implice mai mult Grupul de experți în 

economie socială și întreprinderi sociale (GECES) în implementarea și monitorizarea Planului de 

acțiune.  

 

4.3. Comisia Europeană 

► Pagină dedicată economiei sociale 

► Grupul de experți pentru economia socială și întreprinderile sociale (GECES) - 2018-2024 

 

4.4 Comitetul Economic și Social European 

►27 aprilie 2021 - A fost adoptat avizul „Rolul economiei sociale în crearea de locuri de muncă  

și în implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”, prin care solicită identificarea, 

printre organismele economiei sociale, a partenerilor strategici pentru punerea în aplicare a 

principiilor Pilonului european al drepturilor sociale; recomandă, totodată, ca, pentru a ieși din 

criza provocată de pandemie, autoritățile statelor membre să prevadă o implicare largă a 

componentelor economiei sociale în planurile lor naționale de redresare și reziliență 

 

4.5. Comitetul European al Regiunilor  

►30 iunie-1 iulie 2021 - A fost adoptat avizul „Un plan de acțiune pentru economia socială”, prin 

care invită Comisia să promoveze participarea autorităților locale și regionale în grupul de experți 

al Comisiei privind economia socială și întreprinderile sociale (GECES), împreună cu statele 

membre și cu rețelele economiei sociale; solicită înființarea unui grup de lucru al GECES privind 

politicile regionale și locale în domeniul economiei sociale. 

 

5. SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

► Cadrul legal este reprezentat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială (publicată în 

Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015) și de Hotărârea Guvernului nr. 

585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu/social-enterprises/expert-groups_en
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/role-social-economy-creation-jobs-and-implementation-european-pillar-social-rights
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5860-2020
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/DO-legislatie/20170922_L219-2015.pdf
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/DO-legislatie/20170922_HG585-2016.pdf
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privind economia socială, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 660 din  29 

august 2016. 

 

►Principal sursă de finanțare pentru entitățile economiei sociale este Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman gestionat de Ministerul Fondurilor Europene9.   

 ► În mai 2021, a fost întocmit un raport de cercetare privind economia socială – Barometrul 

economiei sociale din România, mai 2021, elaborat în cadrul proiectului „Acceleratorul de 

întreprinderi sociale”, confinanțat din Fondul Social European. 

Camera Deputaților a avut în dezbatere și și-a exprimat opinia cu privire la diferite aspecte 

cuprinse în planul de acțiune; pot fi menționate, printre altele: 

►Opinia referitoare la conturarea viitorului digital al Europei;  

 ► Opinia referitoare la Planul de acțiune privind Pilonul European al drepturilor sociale; 

► Opinia referitoare la Actualizarea noii strategii industriale 2020; 

►Opinia referitoare la Planul de acțiune pentru educația digitală. 

 

Alte resurse utile în internet 

 

 OECD: Economia socială și inovarea socială 

 Președinția franceză a Consiliului UE: Economia socială, viitorul Europei 

 Portalul Social Economy Europe: Economia socială în UE 

 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: Economia socială 

                                                           
9 A se vedea https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala  

 

https://acceleratorul.alaturidevoi.ro/wp-content/uploads/2021/07/Barometrul-Economiei-Sociale-2021.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1301334305/HCD%20COM(2020)_67_Redacted.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1581423806/Hotararea%20Camerei%20Deputatilor%20privind%20COM(2021)%20102%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1886941942/HCD%20COM(2021)350%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1581260089/HCD_COM(2020)_624%20(anonimizat).pdf
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/the-social-economy-the-future-of-europe/
https://www.socialeconomy.eu.org/the-social-economy/the-social-economy-in-the-eu/
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala

