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Prin acest proiect dorim să creştem şansele a 20.000 de 
persoane de a participa în economia socială şi de a se 
integra şi menţine pe piaţa muncii.  

Proiectul va  fi implementat la nivel naţional cu focus pe 30 de 
comunităţi locale alese în urma unei activităţi de cercetare.  

Obiectivul general al proiectului „Participarea grupurilor 
vulnerabile în economia socială” este acela de a creşte 
capacitatea de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă 
la nivelul comunităţilor locale (inclusiv a populaţiei de etnie 
romă) din întreaga ţară. 

Vom dezvolta capacitatea, competenţele, cunoştinţele, 
stima de sine şi  suportul social pentru persoanele 
aparţinând grupurilor vulnerabile: 

 vom dezvolta serviciile sociale de suport pentru 
membrii grupurilor vulnerabile, astfel încât aceştia să se 
poată integra şi menţine pe piaţa muncii; 

 vom asigura formare profesională, pregătire 
antreprenorială şi dezvoltare personală pentru membrii 
grupurilor vulnerabile în vederea integrării pe piaţa 
muncii; 

 vom promova  politici de dezvoltare locală care să ia 
în considerare asigurarea accesului grupurilor 
vulnerabile la bunuri şi servicii publice la acelaşi nivel 
cu populaţia majoritară şi crearea de oportunităţi de 
integrare socială pentru grupurile vulnerabile; 
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 vom asigura  pregătire în domeniul serviciilor 
sociale de suport pentru specialiştii din organizaţii 
publice sau private care oferă asistenţă şi susţin 
interesele grupurilor vulnerabile. 

Pentru a dezvolta  economia socială, prin acest proiect se 
vor pune bazele a 50  întreprinderi sociale dezvoltate de 
grupurile vulnerabile în cadrul cărora se vor crea 500 de 
locuri de muncă la nivelul a 30 de comunități locale. 
Întreprinderile vor fi consolidate, susţinute şi promovate pe 
toată durata proiectului.  

 Susţinem facilitarea parteneriatului public – privat 
în domeniul economiei sociale, prin oferirea de 
consultanţă,  informare şi oportunităţi pentru schimb de 
experienţă şi promovare în domeniul economiei sociale;  

 Susţinem dezvoltarea şi promovarea unor activităţi 
generatoare de venit la nivelul comunităţilor locale, 
activităţi care ajută membrii grupurilor vulnerabile să 
se integreze sau să se reintegreze pe piaţa muncii şi care 
contribuie la bunăstarea comunităţii; 

 Susţinem facilitarea comunicării şi cooperării între 
reprezentanţi grupurilor vulnerabile  şi comunităţile în 
care trăiesc; 

 Oferim pregătire antreprenorială în domeniul 
economiei sociale pentru membrii grupurilor 
vulnerabile şi organizaţiile care susţin interesele 
acestora. 
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Grupul ţintă căruia ne adresăm este format din 20.420 de 
persoane, din următoarele categorii: 

20.000 persoane inactive, precum şi persoane care caută 
oportunităţi şi suport pentru a-şi menţine şi dezvolta abilităţile şi 
calificările profesionale şi antreprenoriale, pentru a se integra pe 
piaţa muncii şi care în acelaşi timp aparţin unuia sau mai multora 
dintre următoarele grupuri vulnerabile care vor fi consiliate: 

 9.800 persoane de etnie romă supuse excluziunii 
sociale; 

 7.000  persoane aflate în detenţie, care se pregătesc 
pentru eliberare sau care nu beneficiază de suport din 
partea familiei sau a comunităţii din afara 
penitenciarului şi care caută să desfăşoare activităţi de 
muncă în timpul detenţiei şi persoane anterior aflate în 
detenţie care se află în căutarea unui loc de muncă; 

 1.200 persoane dependente de droguri, care au 
urmat un tratament de dezintoxicare în clinici de 
specialitate şi care au nevoie de suport pentru 
reintegrarea socială; 

 1.000  femei victime ale violenţei în familie, care au 
nevoie de suport pentru întreţinerea unei familii; 

 1.000  tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc 
sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. 
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300  specialişti formați  în domeniul incluziunii sociale care oferă 
asistenţă şi susţin interesele celor 20.000 de persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile:  

 75 lucrători sociali, 75 asistenţi comunitari;  

 75 mediatori familiali, 75 mediatori sanitari; 

 40 de specialişti şi 30 de formatori implicaţi în 
economia socială. 

120 de manageri, specialiști și formatori vor fi pregatiți in 
domeniul economiei sociale: 

 50 manageri ai întreprinderilor sociale; 

 40 specialiști;  

 30 formatori.   

 

Dintre aceste persoane aparținând grupurilor vulnerabile, 1800 vor 
beneficia de cursuri de calificare profesională, 60 % obținând 
certificate de absolvire (1080 persoane). 
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Economia Socială 

Economia socială este un termen folosit în mod obişnuit în 
Europa continentală şi în instituţiile Uniunii Europene (UE), în 
timp ce în SUA şi în alte ţări, termenii dominanţi tind să fie cei 
de organizaţie non-profit  şi de „al treilea sector”. 

Întreprinderile sociale sunt întreprinderi care obţin un 
profit din activitatea pe care o desfășoară şi care, în plus 
faţa de întreprinderile private clasice, susţin creşterea 
economică a zonei în care își desfășoară activitatea. 

Principalul motor al economiei sociale nu este profitul ci 
acțiunea în slujba publicului. 

Conceptul de economie socială se referă la activități 
organizate, puse în principal în slujba comunității, bazate pe 
valori democratice și care sunt independente din punct de 
vedere organizațional de sectorul public. Aceste activități 
sociale și economice sunt conduse în primul rând de asociații, 
cooperative, fundații și grupuri similare.  

Întreprinderile sociale sunt caracterizate înainte de toate prin 
obiectivul urmărit: asociază în permanență interesul general, 
performanța economică și funcționarea democratică. 

Economia socială creează noi locuri de muncă și  răspunde 
provocărilor prezentului, nu numai prin producția bazată pe 
muncă, ci și prin noile tehnologii. Ea contribuie de asemenea la 
integrarea socială a grupurilor vulnerabile. 

Termenul de economie socială este foarte larg, dar este 
acceptat în general pentru a cuprinde toate tipurile de activităţi 
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economice şi sociale care au loc în mai multe forme legale în 
cadrul sectorului privat şi al celui public.  

Cele patru mari tipuri de organizaţii ale economiei 
sociale sunt: cooperativele, societăţile mutuale, asociaţiile şi 
fundaţiile. Amintim şi despre întreprinderi sociale întrucât 
acestea sunt considerate acum ca fiind o componentă principală 
a sectorului economiei sociale. Sub forma acestor categorii 
putem regăsi aproape întreaga multitudine de sub-sectoare 
economice şi sociale active în economia socială. 

Economia socială este oriunde, pentru oricine, oricând. 
Economia socială se regăsește în aproape toate sectoarele 
economice. Cooperativele sunt prezente mai ales în anumite 
domenii, ca sectorul bancar, artizanat, producția agricolă și 
retail. Societățile mutuale funcționează mai ales în sectoarele 
asigurărilor și ipotecilor, în timp ce asociațiile și fundațiile se 
remarcă prin furnizarea de servicii de sănătate și bunăstare, 
activități sportive și recreaționale, cultură, regenerarea 
mediului înconjurător, drepturi umanitare, sprijin pentru 
dezvoltare, drepturile consumatorilor, educație, formare și 
cercetare. Unele entități ale economiei sociale funcționează pe 
piețe supuse concurenței în timp ce altele lucrează aproape de 
sectorul public. Prin corelarea aspectelor economice cu aspecte 
sociale, prin stabilirea de parteneriate cu sectorul public, agenți 
economici și sindicate în vederea dezvoltării și coeziunii, 
economia socială ajută afacerile să câștige o amprentă locală 
într-o economie globalizată. 
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Exemplele de întreprinderi sociale se pot găsi pe site-ul 
proiectului www.economiesociala.anr.gov.ro 

Durata proiectului 36 luni  (01.06.2009 – 31.05.2012) 

Bugetul Proiectului  

Valoarea totală a proiectului este de 13.600.000 lei, din care: 
 

 contribuţia comunitară 11.015.592 lei; 
 contribuţia publică naţională 2.312.408 lei; 
 contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi 272.000 

lei. 

Bursa întreprinderilor sociale 

Pe site-ul proiectului www.economiesociala.anr.gov.ro 
funcționează o bursă a întreprinderilor sociale unde sunt înscrise 
structurile economiei sociale, care aleg sa apeleze la o astfel de 
formă de atragere a resurselor financiare.  

Obiectivele bursei întreprinderilor sociale  
 

 Oferă oportunităţi pentru investitorii interesaţi în a 
susţine afaceri care aduc beneficii sociale; 

 Contribuie la mobilizarea de resurse necesare pentru 
dezvoltarea structurilor economiei sociale; 

 Cultivă responsabilitatea întreprinderilor beneficiare faţă 
de „investitori” şi faţă de public. 
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Bursa întreprinderilor sociale asigura: 

 transparenţă în transferul fondurilor de la investitori 
către structurile economiei sociale beneficiare 

 transparenţă în privinţa rezultatelor economice şi 
sociale ale investiţiilor făcute în structurile economiei 
sociale (prin evaluare iniţială şi monitorizare periodică şi 
garantând că întreprinderile sociale listate îndeplinesc o 
serie de criterii referitoare la capacitatea de a oferi 
rezultate măsurabile). 

 

Importanța proiectului pentru nevoile 
persoanelor din grupurile vulnerabile 

Proiectul se bazează pe o abordare integrată care ţine seama de 
faptul că adesea o persoană vulnerabilă se confruntă cu o serie 
de probleme economice şi sociale în funcţie de care, la un 
moment dat, poate fi încadrată în mai multe grupuri vulnerabile 
(ex. persoane aflate în detenţie pot fi dependente de droguri, 
victime ale violenţei în familie pot fi şi persoane de etnie romă, 
etc.). Recunoaştem astfel faptul că problemele grupurilor 
vulnerabile, pentru a putea fi rezolvate eficient, nu pot fi 
abordate separat unele de altele. 

Acest proiect va asigura corelarea dintre necesităţile pieței 
muncii şi formarea profesională a persoanelor care nu sunt 
ocupate (se porneşte de la cercetarea nevoilor şi resurselor 
comunităţilor locale, rezultatele cercetării fiind folosite în 
planificarea activităţilor de formare şi de dezvoltare a 
întreprinderilor sociale). 
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Proiectul oferă suport pentru obținerea unui loc  de munca dar 
şi pentru păstrarea lui pentru iniţierea cât şi pentru dezvoltarea 
de întreprinderi sociale. 

În cadrul proiectului vor fi  sprijinite persoanele aparţinând 
grupurilor vulnerabile prin creşterea şanselor lor de a se integra 
pe piaţa muncii şi de a participa în economia socială.  

Membrii grupurilor vulnerabile sunt implicaţi în activităţi de 
înfiinţare de întreprinderi sociale, formare profesională şi 
antreprenorială, motivare şi suport pentru integrarea şi 
menţinerea pe piaţa muncii. Astfel de activităţi contribuie şi la 
dezvoltarea şi bunăstarea întregii comunităţi şi reduc lipsa de 
încredere şi excluziunea socială a membrilor grupului ţintă. 

Integrarea în activităţi de muncă ce contribuie la o dezvoltare 
durabila a comunităților, bazată pe respectul faţă de 
diversitatea socială şi resursele naturale, poate contribui 
eficient la reintegrarea socială a grupurilor vulnerabile vizate în 
acest proiect prin: 

 susţinerea familiei ca factor principal în 
integrarea socială; 

 formarea, dezvoltarea şi consolidarea unor 
deprinderi şi resurse de viaţă independentă şi a 
unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de 
propria persoana, familie şi comunitate; 

 dezvoltarea suportului social la nivel de 
comunitate. 

Managerii întreprinderilor sociale sprijinite în cadrul 
proiectului beneficiază de formare antreprenorială, dar şi de 
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asistenţă, informare şi consultanţă pentru iniţierea şi 
dezvoltarea unor întreprinderi sociale.  

Managerii beneficiază de asemenea de schimbul de experienţa 
şi modele eficiente prin intermediul unei reţele naţionale de 
întreprinderi sociale. 

Acest proiect promovează principiul parteneriatului 

Parteneri :  

 Administraţia Naţională a Penitenciarelor  

 Agenţia Naţională Antidrog  

 MMFPS, Direcția Generală pentru Protecția Copilului 

 Fundaţia Reforma Justiţiei Penale 

 Asociaţia Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor 
Omului 

 Asociaţia Târgovişte spre Europa 

 Fundaţia pentru Dezvoltarea Socială a Romilor – 
RAMSES 

 Asociaţia Transcena 
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Agenţia Naţională pentru Romi 

Splaiul Independenţei, nr. 202A, etaj 8, sector 6, 
Bucureşti, e-mail: info@anr.gov.ro, tel: 

021.311.30.48/fax: 021.311.30.47 

www.economiesociala.anr.gov.ro 

Proiectul este implementat la nivel naţional in 30 de comunităţi locale 

	  

Publicat în cadrul Proiectului „Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”,  

Proiect cofinanţat din „Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013” 

 Editat de Agenţia Naţională pentru Romi 

 Octombrie 2010 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României” 


