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Comunicat 2021 

Luna MAI – Luna Economiei Sociale 
 

 
Luna mai a fiecărui an este denumită ”luna promovării economiei sociale” fiind dedicată 
organizării diferitelor evenimente și acțiuni de mediatizare a domeniului, având ca scop 
conștientizarea importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate dar și încurajarea 
cooperării şi solidarității sociale. 
Prin îndeplinirea unor obiective non-profit din sfera bunăstării sociale și a dezvoltării durabile, 
economia socială joacă un rol important în crearea unei societăți puternice, durabile, prospere şi 
incluzive. 
Legea nr.219/2015 privind economia socială a creat premisele necesare dezvoltării domeniului 
economiei sociale în România, cu impact direct asupra incluziunii sociale prin ocuparea 
persoanelor din grupuri vulnerabile. Rolul organizaţiilor economiei sociale şi a întreprinderilor 
sociale în crearea valorii sociale şi, implicit, în generarea de schimbări pozitive în viaţa membrilor 
comunităţilor locale este, în prezent, recunoscut pe scară largă.  
 
Dinamica sectorului de economie socială conform Registrului Unic de evidență al întreprinderilor 
sociale (RUIES) publicat, în formă actualizată, pe pagina de web a ANOFM, se evidențiază prin 
acordarea a 1800 atestate ca întreprindere socială (ÎS) și 50 certificate ca întreprindere socială 
de inserție (ÎSI). RUIES poate fi consultat accesând link-ul:  
https://www.anofm.ro/upload/4279/extras_Registru_aprilie_2021.pdf 
 
În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, în perioada 17-18 mai 2021, Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale, la inițiativa și sub conducerea Domnului Secretar de stat Peter Janos 
MAKKAI, a organizat o întâlnire a grupului de lucru pentru modificarea Legii nr.219/2015 privind 
economia socială la sediul Consiliului Județean Harghita precum și vizite la sediile unor entități de 
economie socială din județul Harghita, localitățile Ciucsângeorgiu, Odorheiul Secuiesc, Dârjiu 
(Asociația Kanthaka), Orbănești, pentru a cunoaște opinia acestora cu privire la modificările ce se 
impun, pentru a face sectorul economiei sociale mai flexibil, devenind sectorul care satisface 
nevoile membrilor comunităților și care generează locuri de muncă. 
 
Ședințele grupului de lucru pentru modificarea Legii economiei sociale s-au desfășurat în prezența 
reprezentanților Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale a Ocupării Forței de 
Muncă, Consiliului Județean Harghita, CREDITCOOP (Banca Centrală Cooperatistă), UNCARSR 
(Uniunea națională a caselor de ajutor reciproc a salariaților din România), Fundației Civitas 
Rural Net, Asociației ”Ateliere Fără Frontiere”, Asociației ”Institutul Bucovina”, RISE (Rețeaua 
Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție), altor actori relevanți.  
Prin modificările legislative se urmărește sprijinirea dezvoltării întreprinderilor sociale și a 
economiei sociale ca motor al creșterii economice favorabile incluziunii sociale, bazându-se pe 
domenii tematice esențiale precum: 

 sporirea eficientă a vizibilității și a recunoașterii întreprinderilor sociale, precum și 
promovarea unei mai bune înțelegeri a ceea ce înseamnă o întreprindere socială; 

 adoptarea unor mecanisme care să permită economiei sociale și întreprinderilor sociale să 
aibă acces la finanțare, răspunzând nevoilor de consolidare a capacităților, nevoilor de 
finanțare și nevoilor de infrastructură ale întreprinderilor sociale; 

 luarea unor măsuri care să ajute economia socială și întreprinderile sociale să își atingă 
potențialul în calitate de factori-cheie ai creșterii economice echitabile și favorabile 
incluziunii sociale. 
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
	

 

Au fost supuse dezbaterii și propuneri de la partenerii sociali prezenți la eveniment, propuneri ce 
au vizat mai ales măsurile de sprijin pentru inserția socio-profesională: 

 subvenționarea locurilor de muncă pe durată determinată de 12-24 de luni a lucrătorilor 
greu și foarte greu ocupabili în inserție; 

 subvenționarea serviciilor/măsurilor de acompaniere pe care le realizează, conform legii, 
întreprinderile sociale de inserție;  

 cota din planul de achiziții al autorităților contractante dedicate achizițiilor de la 
întreprinderile sociale de inserție prin contracte cu clauze sociale și/sau piețe rezervate;  

 sprijinul din partea autorităților locale. 
 

Evenimentele organizate sunt menite să promoveze sectorul economiei sociale și să ofere spațiul 
ideal de dialog între practicieni din economia socială, factori interesați, factori de decizie 
politică, cercetători și experți, aducând în atenția publicului larg prevederile și facilitățile oferite 
de cadrul legislativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


