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INFORMATII
LABORATORUL ANTREPRENORILOR SOCIALI DIN REGIUNEA CENTRU
Inovarea socială la nivelul Uniunii Europene
Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este un
instrument de finanțare la nivelul UE menit să promoveze crearea unui număr cât
mai mare de locuri de muncă de calitate și durabile, să garanteze o protecție socială
adecvată și decentă, să lupte împotriva excluziunii sociale și sărăciei și să
îmbunătățească condițiile de muncă5
EaSI este gestionat direct de Comisia Europeană. Reunește trei programe ale UE
care au fost gestionate separat în perioada 2007-2013: PROGRESS, EURES și
Microfinanțare Progress. Din ianuarie 2014, aceste programe constituie cele trei axe
ale EaSI. Obiectivele lor sunt următoarele:
• axa PROGRESS (61 % din bugetul total): modernizarea politicilor sociale și de
ocupare a forței de muncă; • axa EURES (18 % din bugetul total): promovarea
mobilității profesionale;
• axa Microfinanțare și antreprenoriat social (21 % din bugetul total): facilitarea
accesului la microfinanțare și încurajarea antreprenoriatului social. Obiectivele
programului EaSI sunt:
• să consolideze asimilarea obiectivelor UE și coordonarea acțiunilor la nivel
european și național în domneiul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al
incluziunii;
• să sprijine dezvoltarea unor sisteme adecvate, accesibile și eficiente de protecție
socială și a piețelor muncii;
• să modernizeze legislația UE și să garanteze aplicarea sa efectivă;
• să promoveze mobilitatea geografică și să stimuleze oportunitățile de ocupare a
forței de muncă;
• să crească disponibilitatea și accesibilitatea microfinanțărilor pentru persoanele
vulnerabile care doresc să creeze o microîntreprindere, precum și pentru
microîntreprinderile existente, și să faciliteze accesul la finanțare pentru
întreprinderile sociale. În vederea îndeplinirii acestor obiective, EaSI urmărește:
• să acorde o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, cum ar fi tinerii;
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• să promoveze egalitatea dintre femei și bărbați;
• să combată discriminările;
• să promoveze crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate și
durabile;
• să garanteze o protecție socială adecvată și decentă;
• să combată șomajul de lungă durată;
• să lupte împotriva sărăciei și excluziunii sociale.
Inovarea socială în România
În ţara noastră inovarea socială este un stadiu incipient. Au apărut o serie de
iniţiative notabile dar mai sunt multe lucruri de pus la punct. Remarcabil este faptul
că s-a promulgat o legea privind economia socială – legea din Legea nr. 219/2015.
Legea nr. 219/2015 defineşte economia socială ca fiind „ansamblul activităţilor
organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul
general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin
creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau
producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări”.
Principiile care stau la baza economiei sociale sunt:
a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau
interesele unei colectivităţi; d) control democratic al membrilor, exercitat asupra
activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice
domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de
autorităţile publice;
g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea
obiectivelor de interes general, ale unei colectivăți sau în interesul personal
nepatrimonial al membrilor.
Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de
muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta
lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul
acestora la resursele şi serviciile comunităţii
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Economia socială are următoarele obiective:
a) consolidarea coeziunii economice şi sociale;
b) ocuparea forţei de muncă;
c) dezvoltarea serviciilor sociale.
Îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (2) se realizează, în principal, prin
următoarele activităţi de interes general:
a) producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care
contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
b) promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de
muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
c) dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din
grupul vulnerabil;
d) dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa
muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.
Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de
întreprindere socială. Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun
prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare
c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe
întreprinderi sociale; d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând
niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească
raportul de 1 la 8. Legea nr. 219/2015 defineşte şi întreprinderea socială de inserţie.
Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care
a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului
vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel
puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor; Proiect cofinanțat din
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b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia
socioprofesională a persoanelor defavorizate. Statutul de întreprindere socială de
inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale.
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