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195 de întreprinderi participante 





Din cele  1,642 de întreprinderi sociale atestate, adică 

0,079% primesc vreo formă de sprijin, cele mai multe 
sprijin în promovarea produselor 

Economie socială –întreprinderi sociale România  
Date oficiale – ANOFM 

Forme de sprijin de care beneficiază angajatorul 
Nr. întrep.  

beneficiare 

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 10 

Programele naţionale destinate finanţării IMM care se derulează de 

către autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul IMM i, 

programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor din sfera economiei sociale 6 

Alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile 

administraţiei publice locale 1 

Subventie primaria locala pe LG. 34/2000, Parteneriat cu Consiliul 

Judetean Sibiu 1 

măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat pentru întreprinderile 

sociale de inserţie 1 





Economie socială –întreprinderi sociale România  
Barometru Rezultate principale 

Mai puțin de una din 19 întreprinderi a beneficiat de sprijinul statului prevăzut 

pentru întreprinderi, respectiv pentru angajarea unor lucrători vulnerabili. 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Sprijin în promovarea turismului și activităților conexe acestuia, prin 
valorificarea patrimoniului istoric și cultural local; 

Participarea la proceduri de achiziții publice speciale – clauze 
sociale, contracte rezervate – întreprinderi sociale, întreprinderi … 

Furnizarea de servicii / produse către autorități publice – 
participarea la proceduri de achiziții publice 

Planul județean de inserție socio-profesională 

Sprijin în promovarea produselor realizate și/sau furnizate, 
serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum … 

Subvenționarea serviciilor sociale furnizate grupurilor vulnerabile 
angajate în întreprindere 

Măsurile prevăzute pentru unitățile protejate autorizate în Legea 
448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu … 

Programe de finanțare / ajutor de stat destinate întreprinderilor din 
fonduri naționale 

Atribuirea unor spații și/sau terenuri aflate în domeniul public al 
unităților / subdiviziunilor administrativ-teritoriale 

Subvenționarea locurilor de muncă / cheltuielilor cu forța de muncă 
în întreprindere Legea 76/2002 

Alte facilități și scutiri de taxe și impozite acordate de autoritățile 
administrației publice locale, în condițiile legii. 

Programe de finanțare / ajutor de stat destinate întreprinderilor de 
economie socială din fonduri naționale 

Accesul întreprinderilor de economie socială la măsurile de 
sprijin prevăzute de Legea economiei sociale  

Nu e cazul - nu cunosc astfel de măsuri NU am solicitat Am solicitat si NU am primit Am solicitat si am primit





Rețeaua Română a 
Întreprinderilor Sociale de 
Inserție prin Activitatea 
Economică 

 

Despre 



Tipuri de membri 
1. întreprinderi sociale, intreprinderi sociale de 

inserție acreditate sau nu,  

2. unitati protejate autorizate 

3. organizatii care ofera resurse sau asistenta 
pentru entitati de economie sociala,  
intreprinderi sociale, insertia socio-
profesionala a grupurilor defavorizate,  
administratori de grant pentru înființarea de 
întreprinderi de economie socială,  
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POCU 2021-
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Membrii 2020 



Impactul social al  întreprinderilor 
sociale de inserție membre RISE = 
locuri de muncă pentru persoane 
vulnerabile 

Cele 10 întreprinderi sociale 
membre RISE au avut  în total 
197 lucrători dintre care mai 
mult de jumătate 100 lucratori 
defavorizați. 

 





Structura veniturilor intreprinderilor 
sociale de insertie RISE –

sustenabilitate 

• Ponderea veniturilor din 
activitatea economică este 
majoritara la toate 
intreprinderile membre 
RISE 

• Ponderea foarte mica a 
fondurilor publice 

• Contributie importanta a 
fondurilor din sponsorizari 
si donatii – de care pot 
insa beneficia doar 
intreprinderi cu forma 
legala non-profit asociatie 
sau fundatie. 



Principalele modificări de  
politici publice promovate 

1.  Introducerea în Legea 76/ 2002 privind stimularea ocupării forţei 
de muncă a unor măsuri concrete  lucratorilor defavorizati = 
destinate întreprinderilor sociale de inserție – principalul instrument 
de realizare a politicilor de insertie socio-profesionale a persoanelor 
inactive pe piața muncii 
2. Includerea întreprinderilor  sociale în rândul IMM în toate 
programele de sprijin destinate IMM – indiferent de forma lor 
juridica ONG, societate comerciala, societatea cooperativă 
3. Finanțarea dezvoltării întreprinderilor sociale, a scalării acestora – 
modificarea radicală  a finanțărilor prin programele naționale cu 
fonduri europene dedicate întreprinderilor sociale POCU 2021-2027, 
PNRR, POR 2021-2027 PNDR /PNS ferme sociale 
4. Achiziții sociale publice – cota minimă din bugetul de achizitii 
publice pentru contracte rezervate intreprinderilor sociale de insertie 



Ecosistemul finanțării economiei sociale  

 

Cererea: 

Asociații, Fundații 

Cooperative 

Fonduri mutuale de pensii non-
profit 

Alte organizatii non-profit 

Intreprinderi sociale  societăți 
comerciale cu misiune socială 

 

 

Oferta 

Persoane fizice  

- membri, acționari, alte părți 
interesate 

Fundații si entități filantropice 

Instituții financiare 

Sector public 

 


