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Nr. 083/18.03.2022 

  

CĂTRE: Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale 

  

  

Punct de vedere 

  

În ceea ce privește proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea și 

completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, considerăm că pentru o îmbunătățire 

a legislației pentru întreprinderile sociale de care este foarte mare nevoie, de impact major și 

atât de necesară în mediul din România, e nevoie de mai mult timp ca aceasta să fie structurată 

și conturată astfel încât să cuprindă toate cerințele necesare pieței românești.  

Totodată, pentru a vedea care sunt cu adevărat problemele acestora și unde este nevoie 

de o atenție mai deosebită, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest 

Lupan” a organizat o serie de mese rotunde atât fizic cât și online, în cele 8 regiuni de dezvoltare 

din România în perioada 02.12.2021-18.03.2022, precum și realizarea unei analize cantitative 

având la bază chestionarul, pentru a avea o imagine cât mai clară a sectorului economie sociale 

din România. Tododată în cadrul platformei AIST (https://platforma-asist.ro/ ) - Antreprenoriat 

Social și Întreprinderi Sociale, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020/ POCU/449/4/16/126610, care reunește peste 100 de antreprenori 

sociali, întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, cooperative, case de ajutor 

reciproc, organizații comunitare, instituții locale, instituții naționale și rezidenții care doresc să 

beneficieze de beneficiile comunității pentru a îmbunătăți viața tuturor oamenilor din regiunile 

unde aceste afaceri sociale activează.  

În cele ce urmează am sistematizat ideile care au apărut cel mai frecvent și care ar putea 

aduce un plus de valoare antreprenorilor sociali dacă ar fi introduse în lege, o parte dintre 

acestea se regăsesc altele nu, astfel: 

  

1.     Nu există nicio scutire pentru niciun fel de taxe în rândul celor care au decis să își 

înființeze o întreprindere socială, astfel că propunem ca și întreprinderile sociale să 

beneficieze de aceleași facilități fiscale ale Legii cooperației agricole nr. 566/2004 

(prevede și o serie de beneficii fiscale precum: scutirea de la plata impozitului pe profit 

a cooperativelor agricole; scutirea membrilor de plata impozitului pe venituri în cazul 

microîntreprinderilor, persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 

individuale sau familiale; scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitelor pe 

clădirile și pe terenurile utilizate pentru obținerea producției agricole). Considerăm că 

în momentul în care întreprinderile sociale ar beneficia de un %  redus din taxele locale 

sau eliminarea unor taxe ca de exemplu cele pentru sediul în care își desfășoară 

https://platforma-asist.ro/
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activitatea, ar încuraja menținerea statutului de întreprindere socială și după perioada 

de sustenabilitate, pe care majoritatea trebuie să o respecte. Trebuie să luăm în 

considerare faptul că antreprenorii sociali realizează o muncă ce duce la diminuarea 

responsabilităților/ activităților pe care le are asistența socială. Aceștia aduc plus 

valoare societății (iau oameni asistați sociali, îi angajează, iar acei oameni plătesc la 

rândul lor taxe).  

2.     Nevoie de educare a persoanelor din grupul de muncă. Cursuri de formare mai 

diversificate. E mult mai greu sa lucrezi cu oameni care nu au experiență și nu sunt 

formați. În acest sens, propunem ca personalul angajat în cadrul întreprinderilor sociale 

să beneficieze prioritar și gratuit de programe de formare profesională acordate de 

AJOFM-uri. 

3.     Lărgirea domeniului economiei sociale prin completarea cu toate domeniile de 

activitate umană la care pot adera și alte tipuri de persoane juridice; 

4.     Obligativitatea introducerii unui procent de 2% a achizițiilor sociale de către 

autoritățile locale în vederea stimulării înființării de noi întreprinderi sociale și a 

dezvoltării acestei piețe; 

5.     Lărgirea rolului economiei sociale în dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de 

locuri de muncă, dezvoltarea incluziunii și coeziunii sociale, tranziția către economia 

circulară și inovarea socială, implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activităţi 

cu caracter social şi/sau activităţi economice, accesul persoanelor din grupul vulnerabil 

la resursele şi serviciile comunităţii, conform Planului European de Acțiune pentru 

Economie Socială 2021-2027; 

6.     Revizuirea obligațiilor pe care întreprinderile sociale le-au privind raportările 

anuale, ținând cont de data diferențiată privind încheierea anului calendaristic sau 

încheierea exerciţiului financiar specific categoriei de persoană juridică atestată, 

propunem pentru asta ultima lună din primul trimestru; 

7.     Stimularea economiei sociale și a inovării sociale în zonele rurale unde prezența 

întreprinderilor sociale este redusă; 

8.     Introducerea posibilității ca întreprinderile sociale să beneficieze de subvențiile 

prevăzute la art.80 și 85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

9.     Modificarea modului de renunțare la statutul de întreprindere socială care să se 

poată face prin notificarea agenției de ocupare în subordinea căreia se află, prin e-mail; 

10.  Necesitatea introducerii mărcii sociale care să fie acordată tuturor actorilor din 

sfera economiei sociale care realizează produse/servicii, în vederea stimulării înființării 

de noi întreprinderi sociale și a dezvoltării acestei piețe; 

11.  Necesitatea introducerii unui capitol nou care conține măsuri de finanţare a 

întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție și mecanisme de sprijinire 

şi încurajare a acestora; 

12.  Digitalizarea operațiilor pentru înregistrare, monitorizare și funcționarea 

întreprinderilor sociale și de inserție în vederea simplificării birocrației și stimulării 
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înființării de noi întreprinderi sociale și identificării forței de muncă aparținând 

grupurilor vulnerabile; 

13.  Dezvoltarea unui Comitet Consultativ care să cuprindă membrii din diferite 

sectoare de activitate ale întreprinderilor sociale și de inserție, ținând cont de numărul 

unităților active, care să fie un organism consultativ de specialitate, fără personalitate 

juridică, și un reprezentant al Ministerului Economiei, pe lângă al Ministerul 

Antreprenoriatului și Turismului, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al 

Ministerului Finanţelor și al Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale, având 

misiunea de a asigura, la nivel național, suportul specializat în elaborarea politicilor și 

strategiilor în domeniul economiei sociale și de a sprijini Ministerele în coordonarea, 

evaluarea și monitorizarea activităților de economie socială din România. 

Plecând de la aceste premize globale, conchidem faptul că şi România trebuie să se alinieze 

acestor demersuri pentru îndeplinirea Agendei ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă 

iar  Planul European de Acțiune pentru Economie Socială 2021-2027, oferă direcțiile necesare 

pentru îndeplinirea acestor obiective. 

 

Din atitudine pentru dezvoltare durabilă, 

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan” – IRCEM 

Elena Simina LAKATOS 

Președinte IRCEM 

  
 

 

  


