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„ Antreprenoriatul social este zona în 
care se întâlnesc sectorul privat şi 
voluntariatul. Fondatorii acestor 
întreprinderi combină conştiinţa socială 
cu abilităţile comerciale. Pentru ei, 
responsabilitatea socială nu este un 
“extra” ci este esenţa.

Dr. Richard Steckel şi Jack Boy 

Dezvoltarea economiei sociale, pe scara largă, la 
nivel european în ultimii 20 de ani, a avut un impact 
deosebit în acele țări, unde acesta s-a dezvoltat în 
paralel cu modelul antreprenoriatului clasic. 

În rezoluția Parlamentului European din 19 
februarie 2009 se aprecia capacitatea economiei 
sociale de a crea noi locuri de muncă. Datorită 
specificului antreprenoriatului social al cărui scop 
este rentabilitatea socială, Parlamentul European 
sugera Comisiei Europene elaborarea unui cadru 

INTRODUCERE

1  Comisia Europeană, SWD(2012) 61 final, Partea II, Bruxelles 14.03.2012.
2  Muhammad Yunus,Dezvoltarea afacerilor sociale, București, 2010, p. 24
3  CEDAG adopts manifesto for the European elections, http://www.cedag-eu.org/index.php?page=social-

Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret

juridic, care ar încuraja astfel de activități prin 
facilitarea accesului la credite, dezvoltarea 
microcreditelor, facilități fiscale și finanțare de 
natură să stimuleze organizațiile din domeniu 
economiei sociale.

Conform Cadrului Strategic Comun (CSC),  
domeniul afacerilor sociale şi incluziunii sociale este 
subsumat Obiectivului tematic 9 ”Promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea sărăciei”, care 

corespunde obiectivului principal al strategiei 
Europa 2020 de „Promovare a incluziunii sociale, 
în special prin reducerea sărăciei, urmărindu-se 
eliminarea riscului de sărăcie şi excludere pentru 
cel puţin 20 de milioane de persoane”.1     

Un rol important în dezvoltarea economiei sociale 
în Uniunea Europeană (UE) îl au ONG-urile  de 
aceea, din start, trebuie de le acordat o atenție 
sporită.

By mindandi / Freepik



În Republica Moldova, conceptul de economie 
socială și antreprenoriat social sunt încă puțin 
cunoscute, fapt datorat și inexistenței unui cadru 
legal, care ar reglementa sectorul respectiv și ar 
sprijini dezvoltarea acestuia. În puținele cazuri de 
succes, inițiativele de creare a unor societăți 
comerciale au fost posibile datorită donatorilor 
străini.

Organizațiile de tineret, datorită entuziasmului, 
abnegației de care dau dovadă, ar putea fi un 
factor esențial în succesul economiei sociale în 
Republica Moldova. Bineînțeles, este o cale nouă 
care necesită studiu, perseverență, cunoștințe în 
domeniul lans ării, gestiunii unei întreprinderi 
sociale. În acest sens, economia socială devine o 
șansă în plus de a stopa exodul de tineri din țară, 
vom cultiva cultura antreprenorială atât de 
necesară dezvoltării țării. Este în interesul statului 
de a investi in învățământ, beneficiile vor apărea 
în timp.

O problemă esenţială a ONG-urilor de tineret şi 
Centrelor de tineret din Republica Moldova  este 
lipsa surselor constante de finanţare. Astfel, 
dependenţa organizaţiilor de sponsorizări sau 
granturi publice determină concentrarea pe 
activităţi cu obiective pe termen scurt, ducând 
astfel la instabilităţi în cadrul organizațiilor, care 

devin oarecum vulnerabile şi limitate în realizarea 
misiunilor sociale, care sunt adevăratul scop al 
funcţionării acestora.

Dezvoltarea economiei sociale poate fi o șansă şi 
pentru categoriile defavorizate, care pot fi incluse 
prin intermediul societăților create inclusiv de 
către organizațiile de tineret.

În scopul realizării studiului a fost realizată o 
evaluare a studiilor și cercetărilor naționale și 
internaționale relevante. A fost desfășurată o 
vizită de studiu și o serie de interviuri cu 
reprezentanți ai societății civile din România, 
implicați în promovarea și monitorizarea 
domeniului de antreprenoriat social în această 
țară. În scopul colectării și evaluării gradului de 
pregătire a sectorului de tineret în dezvoltarea 
programelor de antreprenoriat social, au fost 
realizate o serie de interviuri, focus grupuri și 
chestionare a reprezentanților organizațiilor de 
tineret, a centrelor de tineret și a decidenților 
publici. Cercetarea a îmbinat combinarea 
metodelor de studiu cantitativă și calitativă, 
punând accent pe evaluarea gradului de 
pregătire a sectorului de tineret în dezvoltarea 
întreprinderilor sociale dar și identificarea 
barierelor existente în acest sens. 

By katemangostar / Freepik
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CAPITOLUL I
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Economie socială versus 
antreprenoriat social

În contextul schimbărilor produse în ultimii ani la 
nivelul dezvoltării organizaţiilor a apărut 
conceptul de antreprenoriat social văzut ca 
fenomen global. Acesta se axează pe ideea de 
inovare socială şi pe implicarea cât mai activă a 
cetăţenilor în identificarea de soluţii pentru 
rezolvarea problemelor sociale.

Conceptul de business social (sau întreprindere 
socială), a fost inițiat de profesorul Muhammad 
Yunus, născut în Chittagong, Bangladesh în 
1940. Încă din anul 1983, acesta deţine funcţia 
de Managing Director la Grameen Bank, instituţie 
fondată de el însuși, în scopul ajutorării populaţiei 
sărace din ţara sa natală. Aceste ajutoare 
constau în acordarea de microcredite fără 
garanţie şi fără documente cu putere legală. De 
la lansare şi până în prezent, banca a oferit 
credite unui număr de peste opt milioane de 
sărmani din Bangladesh. Profesorul Yunus a fost 
şi laureat cu Premiul Nobel pentru Pace în anul 
2006, pentru sistemul de microcredite acordate 
populaţiei sărace de această bancă.

Muhammad Yunus scoate în evidență, că afacere 
socială și antreprenoriat social sunt două lucruri 
distincte. Afacerea socială este o companie fără 
pierderi și fără dividende, dar cu un obiectiv social. 

Nucleul afacerii sociale îl constituie 7 principii:2 

1. Obiectivul afacerii este de a eradica sărăcia 
sau de a eradica una sau mai multe 
probleme, care amenință societatea-nu acela 
de a maximiza profitul;

2. Compania trebuie să devină sustenabilă din 
punct de vedere financiar și economic;

3. Investitorii primesc înapoi doar cât au 
investit. Nu se acordă dividende peste suma 
investită inițial; 

4. După ce investiția este recuperată de 
întreprinzător, profitul se reinvestește pentru 
extinderea și îmbunătățirea activității.

5. Compania se comportă conștient față de 
problemele mediului.

6. Personalul angajat primește remunerații la 
nivelul pieței, beneficiind de condiții mai bune 
decât cele standard.

7. Cei implicați acționează cu bucurie.    

Din momentul apariției primelor afaceri sociale, la 
mijlocul anilor 80, până în prezent conceptele de 
„economie socială” „antreprenor social”, 
„antreprenoriat social” și „întreprindere socială” au 
cunoscut o evoluție continuă și modificări esențiale, 
atât în timp cat și în spațiu.

Conceptul de economie socială are origini 
europene şi se referă la întreprinderi ce acţioneză 
în sectoarele de interes comunitar şi care 
desfăşoară activităţi al căror profit îl reinvestesc în 
dezvoltarea afacerii sau în interesul comunităţii. 
Antreprenoriatul social în schimb, este un concept 
american, foarte prezent în şcolile de business, 
care include o gamă mai largă de întreprinderi, 
având ponderi diferite ale implicaţiei în scopul 
social, dar şi abordări diferite ale profitului realizat. 
Formele de organizare ale antreprenoriatului social 
includ organizaţii non-profit sau firme pentru profit 
care se implică în activităţi sociale.

„Promovare a incluziunii sociale, în 
special prin reducerea sărăciei, 
urmărindu-se eliminarea riscului de 
sărăcie şi excludere pentru cel puţin 20 
de milioane de persoane”.

Obiectivului tematic 9 „Promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea 
sărăciei”, care corespunde obiectivului 
principal al strategiei Europa 2020

1.1

2  Muhammad Yunus, Dezvoltarea afacerilor sociale, București, 2010, p. 24
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Astfel, în S.U.A. termenul de „antreprenoriat social” 
ar corespunde unor persoane, care  demarează 
activități  dedicate unor misiuni sociale, dar se 
comportă ca adevărați antreprenori, prin dinamism, 
implicare personală și a practicilor inovatoare. 

În Europa s-a pus accent pe natura colectivă, pe 
forma cooperativă sau asociativă a întreprinderii 
sociale.

Pentru o înțelegere mai bună, într-o societate care 
se ciocnește cu un fenomen nou, este necesar, din 
start, de făcut claritate asupra conceptelor 
menționate.

Conceptul de economie socială are origini 
europene şi se referă la întreprinderi ce acționează 
în sectoarele de interes comunitar şi care 
desfăşoară activităţi al căror profit îl reinvestesc în 
dezvoltarea afacerii sau în interesul comunităţii.

În anul 2002, Conferinţa Europeană Permanentă a 
Cooperativelor, Societăţilor Mutuale, Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor a lansat Carta Principiilor Economiei 
Sociale, conform căreia ES cuprinde două sub 
sectoare: cel comercial (de afaceri) şi cel 
necomercial. 

Definiția conceptuală curentă a economiei sociale 
de către propriile sale organizaţii este cea a Cartei 
principiilor economiei sociale promovată de Social 
Economy Europe, instituţia reprezentativă la nivelul 
Uniunii Europene pentru organizaţiile economiei 
sociale.3  

Principiile sunt următoarele:4 

‣ Primatul obiectivului individual şi social 
asupra capitalului.

‣ Afiliere voluntară şi deschisă.

‣ Control democratic prin statutul de membru 
(nu se aplică fundaţiilor întrucât acestea nu 
au membrii).

‣ Combinaţiile de interese ale membrilor/ 
utilizatorilor şi/sau interesul general.

‣ Apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii 
şi responsabilităţii.

‣ Administrare autonomă şi independenţă faţă 
de autorităţile publice.

Raportul CIRIEC propune următoarea definiţie de 
lucru pentru economia socială:5 „Setul de 
întreprinderi particulare organizate pe baze oficiale, 
cu autonomie de decizie şi libertate de apartenenţă, 
create pentru a satisface cerinţele membrilor lor pe 
piaţă prin producerea de bunuri şi furnizarea de 
servicii, asigurare şi suport financiar, în care luarea 
deciziilor şi orice distribuire a profitului sau 
surplusului între membri nu este legată în mod 
direct de capital sau de sumele cu care a contribuit 
fiecare membru, fiecare dintre aceştia având un 
vot.”

Economia socială mai include şi organizaţiile 
particulare înfiinţate pe baze oficiale, cu autonomie 
de decizie şi libertate de apartenenţă care produc 
servicii non-piaţă pentru gospodării şi ale căror 
surplusuri, dacă acestea există, nu pot fi însuşite de 
agenţii economici care le creează, controlează sau 
finanţează.    

În Romania legiuitorul propune următoarea 
definiție: „Economia sociala reprezintă 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”.6     

În multe țări, economia socială reprezintă al treilea 
sector  și s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi 
soluții noi, inovatoare pentru probleme sociale, 
economice, de mediu  ale comunităţilor şi pentru 
satisfacerea nevoilor membrilor comunităţii care 
sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul 
public sau privat.

Antreprenoriatul este procesul de creare a valorii 
adăugate, prin consacrarea timpului şi efortului 
necesar, prin asumarea riscurilor financiare, psihice 
şi sociale.

Antreprenoriatul presupune un proces de creare a 
ceva nou dar în acelasi timp valoros. Valoarea este 
data de utilitatea produsului sau serviciului oferit.

Apariția şi declanșarea comportamentului 
antreprenorial pornește de la o idee inovativa. Un 
antreprenor este o persoana care identifica o 

Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret

3  CEDAG adopts manifesto for the European elections, http://www.cedag-eu.org/index.php?page=social-economy&hl=en_US (vizitat 29.11.2016) 
4  CIRIEC (International Centre of Research and Information on the Public, Social and Co-operative Economy), The Social Economy on the 
European Union, p. 21-25, 2007
5  CIRIEC (International Centre of Research and Information on the Public, Social and Co-operative Economy), The Social Economy 
on the European Union, p. 35-39, 2007



oportunitate de afaceri şi care creează o 
organizație pentru a valorifica respectiva 
oportunitate. Antreprenorii pot fi identificați în 
toate domeniile de activitate și în toate profesiile.

Antreprenoriatul social este un instrument al 
economiei sociale, o formă a antreprenoriatului în 
care „întreprinderea socială” înființată este 
orientată spre rezolvarea unor probleme de 
natură socială și pune pe primul plan reinvestirea 
profitului. Esența antreprenoriatului social constă 
în urmărirea îmbunătățirii condițiilor de viață și 
oferirea de oportunități pentru persoanele 
dezavantajate sau care fac parte din categorii 
vulnerabile. Acest concept nou schimbă radical și 
viziunea despre individul unidimensional cu acel 
de individ multidimensional condus de interese 
altruiste.

Antreprenoriatul social nu trebuie confundat cu 
responsabilitatea sociala corporatistă, care ţine 
de managementul unei afaceri. Firmele care sunt 
responsabile din punct de vedere social au în 
vedere interesele mai multor grupuri: angajați, 
furnizori, colaboratori, comunitatea locala sau 
națiunea. 

Scopul nu este atât profitul, cât imaginea 
pozitivă, notorietatea, încrederea, relații durabile 
cu toți factorii cu care firma intra în contact. Cele 
doua concepte au multe in comun, de aceea este 
esențial pentru legiuitor de a nu lăsa loc de 
interpretări.

„Întreprinderile sociale” conform EMES ar fi: 
„organizații private non-profit care oferă bunuri 
sau servicii aflate în legătură directă cu scopul lor 
explicit de a aduce beneficii comunităţii. Acestea 
se bazează pe o dinamică colectivă care include 
mai multe tipuri de părţi interesate printre 
organele de conducere, pun mare valoare pe 
autonomia lor şi îşi asumă riscuri economice 
relaţionate cu activitatea lor”. 

O soluţie (nu întotdeauna la îndemâna 
ONG-urilor) pentru diversificarea surselor de 

finanţare este aceea a înfiinţării de întreprinderi 
sociale, care prin vânzarea de produse sau 
servicii generează resurse. Întreprinderile sociale 
îşi propun integrarea sau reintegrarea pe piaţa 
muncii a persoanelor provenind din grupuri 
sociale dezavantajate sau vulnerabile, prin 
înfiinţarea unor firme bazate nu atât pe profit, cât 
pe dezvoltarea de abilităţi şi recompensarea 
angajaţilor din profitul scos de acestea.

Definiţia EMES a întreprinderii sociale face 
deosebire între criterii care sunt mai economice 
şi indicatori care sunt predominant sociali.7   

EMES este acronimul pentru un vast proiect de 
cercetare francez referitor la „apariţia 
întreprinderilor sociale în Europa” (1996-1999). 
Referindu-se original la reţeaua de cercetători 
care au efectuat proiectul pentru Directoratul 
General cercetare al Comunităţii Europene, acest 
nume a fost păstrat în toate proiectele pe 
întreprinderi sociale şi economie socială făcute 
ulterior de reţea. Astăzi, reţeaua EMES 
reprezintă nouă centre de cercetare specializate 
în aceste domenii, cât şi alţi cercetători individuali 
din întreaga Europă)

Economia sociala include forme diverse de 
organizare şi/sau juridice cum ar fi:cooperativele, 
societățile mutuale, asociațiile, fundațiile etc.

Deși există diferențe de la ţară la ţară, peste tot 
în Uniunea Europeana există entităţi comparabile 
care au aceleași caracteristici, chiar dacă 
acestea nu sunt descrise ca făcând parte din 
„economia sociala” şi nu sunt reglementate juridic 
în toate statele membre.

Scopul principal al economiei sociale, în 
comparație cu scopul economiei de piața, nu este 
obținerea de profit, ci consta în îmbunătățirea 
condițiilor de viață şi oferirea de noi oportunităţi 
pentru persoanele dezavantajate sau făcând 
parte din categorii vulnerabile.

6   Legea nr. 219/2015 privind economia socială Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 27.08.2015
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Beneficiile economiei sociale  reiesă din principiile care stau la baza întreprinderilor sociale:

1. Principiul reciprocităţii 
- presupune o 
disponibilitate a 
întreprinderii de 
economie socială (ÎS) de 
a face un bine fără a 
aștepta vreo răsplată, dar 
contând pe faptul că 
aceasta există, chiar 
dacă nu se întoarce 
direct către întreprinderea 
socială în cauză.

2. Principiul 
responsabilităţii sociale - 
Responsabilitatea socială, 
în cadrul economiei 
sociale, este asumată 
benevol, fără a urmări 
anumite beneficii de 
imagine, facilităţi fiscale sau 
comerciale, scopul imediat, 
cât și cel mediat, fiind 
satisfacerea unei nevoi 
comunitare.

3. Principiul subsidiarităţii - 
asumarea de către 
economia socială a unui rol 
secundar în satisfacerea 
nevoilor sociale, misiunea 
principală revenindu-i 
statului, prin instituţiile sale. 
Statul rămâne astfel 
principalul actor în domeniul 
social, fără a se putea 
degreva de obligaţiile sale 
faţă de cetăţeni. Rolul său 
nu trebuie să fie unul rigid: 
acolo unde economia 
socială este suficientă prin 
rolul social asumat, statul 
poate să treacă din postura 
de actor în cea de garant.

4. Principiul independenţei 
economice - Conform 
principiului independenţei 
economice, întreprinderile 
de economie socială au 
libertate atât financiară, 
cât și decizională. Odată 
degrevat de unele dintre 
obligaţiile sale, este firesc 
ca statul să scutească 
întreprinderile de 
economie socială de plata 
unor impozite 
împovărătoare, însă doar 
atât timp cât, prin 
activitatea lor, ÎS reușesc 
să-i suplinească rolul activ 
în satisfacerea anumitor 
nevoi sociale.

5. Principiul simetriei 
sociale - Principiul 
simetriei sociale presupune 
recunoașterea de către stat 
rolului economiei sociale în 
satisfacerea nevoilor 
sociale. Drept urmare, 
statul trebuie să 
recunoască rolul 
întreprinderii sociale, 
inclusiv prin scutirea de 
taxe și impozite, plătite de 
alte entităţi juridice. În 
condiţiile în care ÎS își 
îndeplinește rolul social, 
plata către stat a unor taxe 
sociale este nejustificată.

6.
Principiul distribuirii 
bunăstării - Principiul 
distribuirii bunăstării 
pornește de la ideea că, la 
nivel individual, 
antreprenorul social 
dezvoltă întreprinderea 
socială astfel încât, la final, 
angajaţii și / sau grupurile 
cointeresate să fie 
recompensaţi în funcţie de 
nevoile sociale existente. 
Cum profitul se întoarce în 
comunitate, întreprinderea 
socială poate răspunde 
diverselor nevoi sociale.8      

Pentru a reflecta dimensiunile economice şi antreprenoriale ale iniţiativelor, au fost stabilite 
patru criterii:

1. activitate continuă în producerea bunurilor şi/sau vânzarea serviciilor. În mod normal,  
întreprinderile sociale, sunt implicate direct în producerea bunurilor sau oferirea de servicii 
oamenilor în mod continuu. Astfel, activitatea de producţie reprezintă motivul, sau unul din 
motivele principale, pentru care întreprinderea socială există.

Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret

7   Social enterprises and the social economy going. http://www.emes.net/index.php?id=2  (vizitat 24.11.2016)
8   Asociaţia REACT, Economia socială de la afaceri la profit, Bucureşti, 2011

11



2. Un grad mare de 
autonomie. Întreprinderile 
sociale sunt create de un 
grup de oameni pe baza 
unui proiect autonom şi 
sunt conduse de aceşti 
oameni. Pot să depindă de 
subvenţii publice, dar nu 
sunt gestionate, direct sau 
indirect, de autorităţi 
publice sau alte organizaţii. 
Au atât dreptul de a lua o 
poziţie proprie cât şi de a-şi 
termina activitatea.

3. Un nivel semnificativ de 
risc economic. Persoanele 
care pun bazele unei 
întreprinderi sociale îşi 
asumă total sau parţial 
riscul inerent acestei 
iniţiative. Spre deosebire 
de majoritatea instituţiilor 
publice, viabilitatea lor 
financiară depinde de 
eforturile membrilor şi 
muncitorilor săi pentru a 
asigura resurse adecvate.

4. Un volum minim de muncă 
plătită. La fel ca în cazul 
majorităţii organizaţiilor 
non-profit tradiţionale, 
întreprinderile sociale pot 
să combine resursele 
monetare şi nemonetare, 
muncitori voluntari şi plătiţi. 
Totuşi, activitatea 
desfăşurată în cadrul 
întreprinderilor sociale 
necesită un nivel minim de 
muncitori plătiţi.

1. Un scop explicit de a 
aduce beneficii 
comunităţii. Unul din 
scopurile principale ale 
întreprinderii sociale este 
acela de a servi 
comunitatea sau un grup 
specific de persoane. În 
aceeaşi perspectivă, o 
caracteristică a 
întreprinderilor sociale 
este dorinţa acestora de 
a promova un sentiment 
de responsabilitate 
socială la nivel local.

2. Iniţiativă lansată de un 
grup de cetăţeni. 
Întreprinderile sociale sunt 
rezultatul unei dinamici 
colective care implică 
persoane aparţinând unei 
comunităţi sau unui grup 
care împărtăşeşte o nevoie 
sau scop bine definit; 
această dimensiune 
colectivă trebuie menţinută 
în timp într-un fel sau altul, 
deşi nu trebuie neglijată 
nici importanţa conducerii – 
de multe ori reprezentată 
de o persoană sau de un 
grup mic de lideri.

3. Putere de decizie care 
nu se bazează pe 
deţinerea de capital. Se 
acționează după 
principiul „un membru, 
un vot” sau cel puţin la 
un proces decizional în 
cadrul căruia puterea 
votului nu este distribuită 
în funcţie de capitalul 
deţinut de organul de 
conducere care are 
ultimul cuvânt în 
procesul decizional.  
Drepturile decizionale 
sunt  împărţite cu 
celelalte părţi interesate.

Pentru a rezuma dimensiunile sociale ale iniţiativei, au fost propuse cinci criterii:

4.
Natura participativă. Unul din scopurile 
întreprinderilor sociale este acela de a 
promova democraţia la nivel local prin 
activităţi economice. Reprezentarea şi 
participarea utilizatorilor sau clienţilor, 
influenţa diferitelor părţi interesate în ceea ce 
priveşte luarea deciziilor şi un management 
participativ sunt, caracteristici importante ale 
întreprinderilor sociale.

5.
Distribuţie limitată a profitului. Întreprinderile 
sociale nu includ numai organizaţii care sunt 
caracterizate printr-o restricţie totală de 
non-distribuire, ci şi organizaţii care – la fel ca 
şi cooperativele din multe ţări – pot distribui 
profiturile, dar numai într-o măsură limitată, 
evitând astfel un comportament de 
maximizare a profiturilor.
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Forma juridica, 
caracteristici 
organizatorice, alte 
caracteristici ale 
întreprinderilor sociale

Profesorul Jacques Defourny a propus 
următoarea definiţie a economiei sociale 
adoptată de Reţeaua Europeană de Cercetare 
(EMES): „economia socială cuprinde 
întreprinderile mişcării cooperatiste, societăţile 
mutuale şi de asigurări, fundaţiile şi toate 
celelalte alte tipuri de organizaţii non-profit care 
au anumite principii care le fac să corespundă 
celui de „al treilea sector” al economiilor 
moderne”.9 

Între ES şi piaţa muncii există o relaţie de 
incluziune şi interdependenţă, ES poate fi privită 
ca o continuare a politicii ocupării pentru că oferă 
locuri de muncă unei populaţii aflate în dificultate, 
crează locuri de muncă în special persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor excluse social, celor care 
nu au nici o pregătire, care nu au o locuinţă şi 
sunt oamenii străzii, şi altor persoane care sunt 
interesaţi de valorile ES.

Principalele domenii de activitate ale entităţilor de 
economie socială pot fi: prestări servicii, 
agricultură şi industrie alimentară, comerţ şi 
producţie industrială.

Formele principale de organizare ale economiei 
sociale sunt: asociaţiile şi fundaţiile, 
cooperativele şi societăţile mutuale, considerate 
totodată şi forme tradiţionale ale sectorului.

1. Cooperativele

Cooperativele au apărut o dată cu procesul de 
industrializare, pentru a răspunde provocărilor 
ocupării forţei de muncă şi nevoilor, economice şi 
sociale ale indivizilor şi grupurilor care erau 
nemulţumiţi de noua piaţă a muncii şi alegeau 
moduri alternative de angajare şi asociere. În 
timp ce unele tipuri de cooperative, precum 
cooperativele agricole, au apărut aproape peste 
tot, altele ţineau mai mult de specificul fiecărei 

1.2

Pentru a rezuma dimensiunile sociale ale 
iniţiativei, au fost propuse cinci criterii:

1. Un scop explicit de a aduce beneficii 
comunităţii. Unul din scopurile principale ale 
întreprinderii sociale este acela de a servi 
comunitatea sau un grup specific de persoane. 
În aceeaşi perspectivă, o caracteristică a 
întreprinderilor sociale este dorinţa acestora de 
a promova un sentiment de responsabilitate 
socială la nivel local.

2. Iniţiativă lansată de un grup de cetăţeni. 
Întreprinderile sociale sunt rezultatul unei 
dinamici colective care implică persoane 
aparţinând unei comunităţi sau unui grup care 
împărtăşeşte o nevoie sau scop bine definit; 
această dimensiune colectivă trebuie 
menţinută în timp într-un fel sau altul, deşi nu 
trebuie neglijată nici importanţa conducerii – de 
multe ori reprezentată de o persoană sau de 
un grup mic de lideri.

3. Putere de decizie care nu se bazează pe 
deţinerea de capital. Se acționează după 
principiul „un membru, un vot” sau cel puţin la 
un proces decizional în cadrul căruia puterea 
votului nu este distribuită în funcţie de capitalul 
deţinut de organul de conducere care are 
ultimul cuvânt în procesul decizional.  
Drepturile decizionale sunt  împărţite cu 
celelalte părţi interesate.

4. Natura participativă. Unul din scopurile 
întreprinderilor sociale este acela de a promova 
democraţia la nivel local prin activităţi 
economice. Reprezentarea şi participarea 
utilizatorilor sau clienţilor, influenţa diferitelor 
părţi interesate în ceea ce priveşte luarea 
deciziilor şi un management participativ sunt, 
caracteristici importante ale întreprinderilor 
sociale.

5. Distribuţie limitată a profitului. Întreprinderile 
sociale nu includ numai organizaţii care sunt 
caracterizate printr-o restricţie totală de 
non-distribuire, ci şi organizaţii care – la fel ca 
şi cooperativele din multe ţări – pot distribui 
profiturile, dar numai într-o măsură limitată, 
evitând astfel un comportament de maximizare 
a profiturilor.

Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret
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ţări, cum sunt cooperativele de consum în Anglia 
şi cooperativele de construcţii de locuinţe în 
Germania, Marea Britanie şi Suedia. În ţările 
unde ritmul industrializării a fost mai lent, cum a 
fost cazul Franţei şi Italiei, cooperativele de 
producţie ale muncitorilor au fost dezvoltate şi au 
fost promovate în provinciile industrializate. 

Cu toate că cooperativele puteau beneficia de 
anumite aranjamente negociate cu statul, în 
marea majoritate trebuiau să facă faţă 
concurenţei. În general, consecinţa logică a fost 
de a concentra mijloacele de producţie, ceea ce 
a stimulat specializarea cooperativelor în activităţi 
majore legate de identitatea membrilor acestora.  

La nivel european, cooperativele sunt 
recunoscute explicit în Articolul 58 din Tratatul de 
la Roma (1957) ca un tip specific de firmă, şi de 
asemenea în constituţiile mai multor state 
membre, cum sunt Grecia, Italia, Portugalia şi 
Spania. Deşi au un cadru reglementator de 
operare şi care garantează drepturile membrilor 
şi ale terţilor, nu există totdeauna o lege specifică 
la nivel naţional care să reglementeze toate 
cooperativele. 

În anumite ţări nu există legi generale pentru 
cooperative, deşi există anumite legi pentru tipuri 
specifice de cooperative (Danemarca, Marea 
Britanie), sau în cazuri extreme există o 
suprareglementare (Spania, Italia, Franţa) unde 
există diferite legi în funcţie de tipul de 
cooperativă şi de nivel de guvernare (naţional şi 
regional).

O definiţie descriptivă în ceea ce priveşte 
principiile şi modul de operare, este cea oferită 
de Cooperatives Europe unde întreprinderile 
cooperative sunt definite ca fiind: Înfiinţate cu 
dublul scop de a obţine succes economic şi de a 
răspunde obiectivelor sociale.  

Cooperativele pot fi înfiinţate de persoane 
individuale, iar dimensiunea lor poate varia de la 
mici întreprinderi  la unităţi mari şi complexe. 
Principalele tipuri de cooperative care operează 
în UE sunt: agricole, de intermediere financiară, 
vânzări cu amănuntul, construcţii de locuinţe, 
muncitoreşti. Alte tipuri semnificative sunt 
cooperativele de consum. Farmaceutice, de 

producţie, sociale, ale femeilor, de pescuit, de 
sănătate, educaţie, uniuni de credit, bănci, 
turism, iar în Spania există şi societăţi 
muncitoreşti, entităţi speciale muncitoreşti, 
companii de plasare a forţei de muncă ale 
muncitorilor şi altele.

În 2004, noile 8 state membre ale UE, foste ţări 
comuniste, mai ales Polonia şi Republica Cehă, 
au înregistrat cele mai multe tipuri de cooperative 
care se regăsesc în vechiul grup UE- 15 de state 
membre: cooperativele agricole, de consum, 
bănci, construcţii de locuinţe , muncitoreşti şi 
sociale.

Importanţa socială şi economică a cooperativelor 
este dată de numărul şi gradul de răspândire al 
acestora, dacă avem în vedere chiar şi numai 
cooperativele membre ale organizaţiei 
reprezentative, Cooperatives Europe: 13 171 
organizaţii de cooperative individuale, din 37 ţări 
din cele 42 de state ale regiunii europene, 
precum şi 6 din cele 7 organizaţii sectoriale 
europene, reprezentând 250.000 întreprinderi 
cooperative cu 160 milioane de membri şi care 
asigură 5,4 milioane de locuri de muncă.10 

Reprezentarea europeană: Cooperatives 
Europe11 este cea mai mare organizaţie cu 
membri din Europa care promovează modelul 
cooperatist al întreprinderilor pentru progres 
economic durabil cu obiective sociale. A fost 
înfiinţată în 2003, iar în 2006, prin fuziunea 
ICA-Europe (filiala europeană a International 
Co-operative Alliance) cu CCACCE (Coordination 
committee of European Co-operative 
Associations), Cooperatives Europe a devenit o 
organizaţie non-profit cu personalitate juridică. 

ICA a declarat anul 2012 ca fiind anul 
internațional al cooperativelor și intenționează să 
lanseze o amplă serie de manifestări cu scopul 
promovării cooperației și al informării publicului 
cu privire la contribuția pe care o aduc 
cooperativele la dezvoltarea economică, la 
stabilitatea financiară a familiilor membrilor 
cooperatori dar și la promovarea valorilor 
universale ale solidarității și egalității.
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consumatorilor, partide politice, biserici sau societăţi 
religioase, aspecte culturale, recreaţionale, 
educaţionale, cetăţeneşti, sociale şi îngrijirea 
sănătăţii, de mediu, cluburi sportive, care reunesc 
un număr mare de organizaţii cu milioane de 
membrii individuali. Aceste asociaţii se bazează în 
foarte mare măsură pe voluntari, în timp ce 
sub-sectorul piaţă a economiei sociale 
(cooperativele, societăţile mutuale şi companiile 
similare) practic nu au voluntari, cu excepţia 
întreprinderilor sociale. Sectorul non-profit are o 
contribuţie specială la asigurarea unei societăţi 
corecte, tolerante, diversificate, echitabile şi 
incluzive care să promoveze demnitatea umană, 
solidaritatea, dezvoltarea durabilă, participarea 
cetăţenilor, pe baza unui umanism modern şi 
deschis şi pe baza unei societăţi civile puternice şi 
dedicate. Astfel, asociațiile veritabile au următoarele 
caracteristici:

‣ nu sunt create pentru a genera profit 
personal. Deşi pot avea salariaţi plătiţi şi deşi 
pot fi angajate în activităţi generatoare de 
venituri, ele nu distribuie profitul sau surplusul 
membrilor sau conducerii;

‣ sunt voluntare. Aceasta înseamnă că ele sunt 
formate în mod voluntar şi că de obicei există 
un element de participare voluntară la 
organizaţie;

‣ se disting de grupurile neoficiale şi cele 
ad-hoc prin faptul că au o existenţă oficială 
sau instituţională. De obicei, ONG-urile au 
statute oficiale sau un alt document de 
guvernare care stabilesc misiunea, obiectivul şi 
domeniul. Sunt răspunzătoare în faţa 
membrilor şi donatorilor;

‣ sunt independente, mai ales de guvern şi de 
alte autorităţi publice, de partidele politice sau 
de organizaţiile comerciale;

‣ nu urmăresc interesele comerciale sau 
profesionale ale membrilor lor ci soluționarea 
unor probleme ale comunității sau societății în 
general.

2. Societățile mutuale

Conceptul de societate mutuală folosit de  manualul 
Comisiei Europene  este următorul: o asociaţie 
autonomă de persoane (entităţi juridice sau 
persoane fizice) unite în mod voluntar pentru scopul 
principal de a satisface nevoile lor comune de 
asigurare, grijă şi îngrijire,sănătate şi bănci, care au 
activităţi supuse competiţiei. Aceasta operează în 
conformitate cu principiul solidarităţii între membri, 
care participă la conducerea afacerii, şi răspunde 
principiilor absenţei acţiunilor, libertăţii de afiliere, 
existenţei unor obiective care nu sunt exclusiv de 
obţinere de profit, solidaritate, democraţie şi 
independenţă. 

3. Asociațiile 

Asociaţiile sunt actori social economici. Asociaţiile 
împărtăşesc valorile democraţiei, primatul 
individului şi al obiectivelor sociale faţă de capital şi 
sunt dedicate membrilor lor şi interesului general. 
De aceea, se disting de întreprinderile comerciale 
prin faptul că nu activează pentru profit, scopul lor 
fiind acela de a contribui la interesul general.

Asociaţiile sunt un loc pentru exprimare şi 
informare. Ele joacă diferite roluri în societate, cum 
sunt furnizarea de servicii, activităţi militante, 
asistenţă, integrare şi pregătire. Ele răspund nevoii 
exprimate la toate nevoile mulţumită rolului lor de 
actori sociali; parteneri în definirea, implementarea 
şi urmărirea politicilor publice; parteneri ai 
autorităţilor publice în misiunea lor de servicii de 
interes general. 

Astfel, asociaţiile îşi asumă un rol social şi sunt 
implicate în dezvoltarea de acţiuni colective, de 
dezvoltare locală, de dezvoltare durabilă pentru 
oameni, asigurând o adevărată productivitate 
socială. Asociaţiile sunt jucători importanţi în 
dezvoltarea Uniunii Europene şi nici un progres nu 
poate fi înregistrat fără construirea unui proiect 
social şi politic pentru Europa fără participarea 
cetăţenilor ei şi a actorilor sociali. 

Domeniu de activitate: Asociaţiile sunt active în 
sub-sectorul non-piaţă. Ele includ organizaţii 
caritabile, organizaţii de uşurare şi ajutor, sindicate, 
societăţi profesionale sau academice, asociaţii ale 
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4. Fundaţiile

În întreaga Europă, fundaţiile primesc din ce în 
ce mai multă atenţie şi capătă un rol mai central 
în discuţiile politice asupra viitorului problemelor 
economice, sociale şi de mediu, cât şi în 
domeniul cercetării şi inovării, între altele, întrucât 
încearcă să îmbunătăţească condiţiile de viaţă şi 
calitatea vieţii publicului general şi a unor 
persoane specifice dezavantajate.

Definiţie: Este greu de dat o definiţie generică a 
„fundaţiei” pentru întreaga Europă din cauza 
multelor limbi şi culturi din Europa şi a mediilor 
juridice/fiscale diferite de la o ţară la alta. Astfel, 
britanicii se referă mai ales la trust, olandezii la 
stichting, finlandezii la saatio, francezii la 
fondation, germanii la stiftung, italienii la 
fondazione, spaniolii la fundación, suedezii la 
stifstelse, etc.

Cu toate acestea, există în Europa un concept 
acceptat şi înţeles în mod general despre ce sunt 
fundaţiile în beneficiu public. Acestea sunt 
fundaţii pentru beneficul public, bazate pe active 
şi conduse de un scop. Nu au membri sau 
acţionari şi sunt organizaţii non-profit constituite 
separat. Fundaţiile se concentrează pe domenii 
care merg de la mediu, servicii sociale, sănătate 
şi educaţie, până la ştiinţă, cercetare, artă şi 
cultură.

Fiecare are o sursă de venit, sigură şi de 
încredere, care le permite să planifice şi execute 
activităţi pe un termen mai lung decât multe alte 
instituţii cum sunt guvernele sau companiile.

5. Întreprinderii sociale de inserţie

Sunt o categorie a întreprinderilor sociale ce au 
ca scop crearea locurilor de muncă și/sau 
încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din 
categoriile defavorizate ale populației.

6. Societăţi în comandită

Societatea în comandită, ca şi societatea în 
nume colectiv, este constituită în scopul 
desfăşurării activităţilor de antreprenoriat şi are 
personalitate juridică distinctă de cea a 

asociaţilor; prezenţa în structura societăţii a două 
categorii de asociaţi - comanditaţii şi 
comanditarii; răspunderea asociaţilor pentru 
obligaţiile sociale este diferită: asociaţii 
comanditaţi răspund nelimitat şi solidar, iar 
asociaţii comanditari răspund doar în limita 
aportului subscris de ei.  

Reglementarea în dreptul modern a societăţii în 
comandită a fost aspru criticată în doctrină, 
apreciindu-se că această formă de societate a 
devenit total depăşită, iar în practică aceasta nu 
se mai bucură de interesul întreprinzătorilor care 
preferă alte forme de societate, mai practice şi 
mai operaţionale. Prin urmare, nici societatea în 
comandită nu este o forma organizatorico-juridică 
potrivită pentru o întreprindere socială.

7. Societăţi pe acţiuni

Societăţile pe acţiuni sunt considerate de 
doctrină cele mai moderne, mai evoluate şi mai 
complexe forme de societăţi comerciale. 
Importanţa lor în orice economie de piaţă este 
deosebită. Societăţile pe acţiuni, a căror activitate 
se desfăşoară, de regulă, pe teritorii largi, de 
multe ori cu depăşirea graniţelor unei ţări sau ale 
unui continent, sunt societăţile create pentru 
realizarea marilor afaceri.

Forma juridică de societate comercială pe acţiuni 
se impune pentru marile întreprinderi ale căror 
nevoi de capitaluri nu pot fi asigurate de un cerc 
restrâns de persoane. Ea permite colectarea 
acestor capitaluri făcând apel public la 
economiile unor mase mici de investitori care 
primesc în schimbul investiţiilor lor titluri (acţiuni 
sau obligaţiuni) uşor negociabile – mai ales dacă 
societatea este cotată la bursă – şi generatoare 
de profit (dividende sau plusvaloarea cesiunii), în 
condiţiile limitării responsabilităţii lor la cadrul 
sumelor angajate pentru subscrierea sau 
cumpărarea acestor titluri. Transmisibilitatea 
uşoară a acestor titluri produce o primenire 
continuă a asociaţilor şi asigură continuitatea 
existenţei persoanei juridice dincolo de limitele 
biologice ale persoanei fizice.

Societatea pe acţiuni este tipul însuşi al societăţii



de capitaluri, grupând un număr mare de asociaţi 
care, de cele mai multe ori, nici nu se cunosc între 
ei şi a căror participare la societate este 
fundamentată pe capitalurile pe care ei le investesc 
în întreprindere. Datorită importanţei capitalului, 
calităţile personale ale asociaţilor sunt estompate 
până la dispariţie în favoarea aporturilor la capital. 
Pentru aceste considerente societatea pe acţiuni în 
formă pură este cunoscută în doctrină şi sub 
numele de societate anonimă. 

În Republica Moldova societăţile respective pe 
lângă dispoziţiile Codului civil, sunt amplu 
reglementate printr-o lege specială privind 
societăţile pe acţiuni nr.1134/1997.

Pe lângă faptul că implică un procedeu mai 
complicat la fondare, înregistrare şi gestionare, 
societăţile pe acţiuni mai necesită şi un capital 
social nu mai mic de 20.000 lei (art.40 alin.(2) din 
Legea 1134/1997) şi un capital de rezervă în 
proporţie de 10% din capitalul social.

Experiențe internaţionale: 
forma juridică ale 
întreprinderilor sociale

Economia socială și antreprenoriatul social au 
trăsături care diferă mult de la ţară la ţară, în funcţie 
de tipul de activitate, modele culturale, tipul de 
legislaţie în vigoare, cadrul juridic, tradiţiile 
asociative şi formele organizaţionale predominante, 
dar şi în conformitate cu nevoile care se manifestă 
în fiecare context social şi cu caracteristicile acestor 
nevoi. 

În Europa există cinci modele principale de 
antreprenoriat social și economie socială:

1. Modelul anglo-saxon. 

Modelul anglo-saxon a economiei sociale se 
bazează pe conceptul de organizaţii non-profit. 
Acest model diferenţiază întreprinderile sociale de 
sectorul privat; pe baza sprijinului voluntar şi a 
beneficiilor de a se concentra asupra zonelor 
dezavantajate sau asupra grupurilor vulnerabile, 
activitatea implică în mod frecvent dezvoltarea 
comunităţii sub forma resurselor financiare şi 
umane. 

1.3

Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret

17

2. Modelul scandinav (Suedia, 
Danemarca, Finlanda şi Norvegia).  

Are scopul de a satisface nevoile de servicii sociale 
ale comunităţii şi de a promova solidaritatea socială 
şi egalitatea între sexe.  Cooperativele - principalii 
actori ai economiei sociale, operand ca 
reprezentanţe comune ale populaţiei, exercită 
presiune socială pentru a atinge aceste scopuri şi 
creează reţele de servicii cu agenţiile publice. În 
acest context, cooperativele şi asociaţiile contribuie 
atât la relocarea serviciilor existente, şi la crearea 
de noi servicii. 

3. Modelul continental  

Modelul continental de economie socială se 
concentrează pe asistenţă socială prin furnizare 
publică. În Germania, Austria, Franţa şi Belgia, 
cooperativele ca dezvoltatori de servicii, 
recunoscând nevoile şi necesităţile sociale au creat 
un cadru adecvat pentru satisfacerea acestora sub 
controlul statului. Aceasta a dus la dezvoltarea de 
cooperative şi la transformarea lor în federaţii. În 
Germania şi Austria, iniţiativele au fost denumite 
„auto-ajutorare” în efortul de a reflecta dorinţa de a 
împuternici oamenii implicaţi. 

Iniţiativele pot fi împărţite în trei sub-sectoare:

‣ grupuri semi-neoficiale;

‣ grupuri de auto-ajutorare (adică grupuri de 
persoane afectate de aceeaşi problemă);

‣ grupuri care apără cauza unei anumite 
populaţii din afara grupului.

Acestea sunt formate pe baze voluntare, munca 
plătită fiind numai complementară. 

În Franţa şi Belgia, accentul eforturilor a fost pus pe 
găsirea de noi moduri de a furniza servicii 
asociative, recunoscând că numai lipsa unui motiv 
cum este profitul nu este de ajuns pentru a câştiga 
respectul utilizatorului.



12 Atlasul Economiei Sociale reprezintă o analiză statistică a sectorului economiei sociale în România, Ediţia, 2014
13 Idem
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4. Modelul sud european. 

În ţările mediteraneene cu regimuri duale, este 
folosită formă juridică: statutul de cooperativă, 
folosită pentru a propune servicii pe care sectorul 
public nu le poate furniza, chiar dacă economia 
socială din Italia rămâne mai puţin substanţială 
decât în alte ţări din cauza rolului dominant al 
statului în sectoare cum sunt educaţia şi 
sănătatea, recenta activitate dinamică a 
cooperativelor bazate pe „solidaritate socială” 
este semnificativă. 

În Portugalia, legea cooperativelor pe bază de 
solidaritate socială a fost votată în 1998 şi 
reuneşte membri „salariaţi”, beneficiarii de servicii 
şi membrii „voluntari”, furnizorii fără salariu de 
bunuri şi servicii. 

Cooperativele sociale au apărut în Spania în 
aceeaşi perioadă. Legea generală din 1999 face 
referire la cooperativele de servicii sociale care 
furnizează servicii de educaţie, îngrijire a 
sănătăţii şi inserţie pe piaţa muncii, împlinind şi 
alte nevoi sociale care nu sunt acoperite de piaţă. 
La nivel regional, există cooperative mixte pentru 
integrarea socială în Catalonia, şi cooperative 
pentru integrare socială în Ţara Bascilor şi în 
regiunea Valencia, unde unele cooperative ale 
muncitorilor care aveau mai ales salariaţi pentru 
muncă casnică s-au transformat în organizaţii 
mixte de producători şi consumatori.

5. Ţările central şi est europene. 

În Europa Centrală şi de Est, întreprinderile 
sociale au fost stimulate de o repliere strategică  
a statului, după  căderea comunismului. Aici, 
replierea strategică a statului a fost mai 
dramatică şi nu a fost susținută de societatea 
civilă deja slăbită de perioada comunismului. În 
plus, tranziția către o economie de piață a adus 
mari creşteri ale şomajului. 

Comunitatea internațională  a răspuns acestei 
crize cu o alocare mărită  de ajutoare străine, 
precum şi cu diferite seturi de recomandări 
politice. Un număr mic, dar în creştere de 
europeni din centru şi est, reformatori sociali, 
s‐au grupat în întreprinderi sociale ca o soluție 

viabilă  şi au primit suport din surse internaționale 
pentru dezvoltările lor. Cu toate că  a fost 
considerat ca un serviciu alternativ pentru  şomaj  
şi servicii umane, conceptul de întreprindere 
socială  în Europa Centrală  şi de Est începe să  
reflecte realitățile deja înregistrate în regiune.

În Croaţia, de exemplu, fondurile sunt diferenţiate 
de fundaţii prin aceea că primele trebuie să-şi 
stabilească scopuri pe termen scurt (sub cinci 
ani). La fel, Republica Cehă recunoaşte fondurile 
care, spre deosebire de fundaţii, nu au nevoie de 
un grant iniţial. În al treilea rând, câteva ţări au 
creat „fundaţii deschise”, care rezultă prin 
convergenţa unor asociaţii şi fundaţii. La fel ca şi 
fundaţiile clasice, fundaţiile deschise îşi dedică 
resursele unui anumit caz, de obicei de interes 
public.

În Republica Cehă, Ungaria şi Slovacia, noi tipuri 
de organizaţii non-profit, foarte asemănătoare ca 
formă cu Community Interest Company (CIC) din 
Marea Britanie, au primit recent cadru juridic. În 
Ungaria, companiile de interes public furnizează 
servicii publice, dar derulează şi activităţi 
economice pentru a strânge fondurile necesare 
acestor servicii. 

Antreprenoriatul social în România este un 
fenomen economic germinativ aflat încă mult sub 
practica medie a statelor membre. Să creezi 
locuri de muncă prin asumarea antreprenorială a 
unui interes colectiv şi să direcţionezi 90% din 
profitul realizat acestui interes reprezintă o forţă 
economică socială. Aproximativ 4012   de mii de 
organizaţii activează în România în acest 
domeniu şi obţin anual venituri de peste 12 mld 
lei. În timp ce în UE, există peste 2 milioane de 
astfel de entităţi. Concret, 10% din afacerile 
europene se derulează în domeniul economiei 
sociale.13 

Cel mai mare pas făcut în domeniul economiei 
sociale de către România, a fost lansarea de 
către Guvernul Cioloş a programului 
“SOLIDAR-Sprijin pentru consolidarea economiei 
sociale”, lansat pe 21 septembrie 2016. Această 
linie de finanţare europeană se ridică la 20 de 
milioane de euro, din Programul Operaţional 
Capital Uman (POCU), şi este dedicată 



întreprinderilor din economia socială, care 
contribuie la rezolvarea unor probleme sociale 
sau comunitare, precum sărăcia şi excluziunea, 
marginalizarea, lipsa accesului la servicii 
(sociale, medicale, financiare, etc.) sau la pieţe 
pentru micii producători şi lucrători, lipsa 
oportunităţilor pe piaţa muncii pentru persoane 
fără calificare profesională, degradarea mediului 
înconjurător etc. Sunt estimate circa 200 de 
întreprinderi de economie socială beneficiare de 
fonduri cuprinse între 40 de mii şi 100 de mii de 
euro, sub formă de ajutor de stat de minimis.

Contribuţia economiei sociale din România la 
valoarea adăugată brută se ridică la circa 2%.14  
Acest sector economic creează peste 131 de 
mii de locuri de muncă în România, adică peste 
1,7% din totalul angajaţilor. Media statelor 
europene este de 4 ori mai mare decât în 
România: 6,5% din totalul salariaţilor.

Impozitele plătite la bugetul statului de sectorul 
economiei sociale reprezintă peste 4% din 
totalul impozitelor încasate de la firmele din 
România.

Există 4 modalităţi prin care se poate practica 
iniţiativa privată socială: societăţile comerciale 
sociale, cooperativele, casele de ajutor reciproc, 
fundaţiile şi asociaţiile:15
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‣ Asociaţiile şi fundaţiile sunt cele mai 
numeroase: 85% din totalul organizaţiilor din 
economia socială, cumulând 63% din totalul 
veniturilor şi 59% din forţa de muncă 
angajată de sector, în anul 2012. 

‣ Cooperaţiile au reprezentat 6% din numărul 
total de organizaţii, au obţinut 14% din totalul 
veniturilor generate de economia socială şi 
au angajat 24% din total salariaţi. Din cele 
2228 de cooperative, 42% erau cooperative 
de consum, 38% cooperative 
meşteşugăreşti,16% cooperative agricole, şi 
numai 4% cooperative de credit. 

‣ Casele de ajutor reciproc au reprezentat 7% 
din totalul organizaţiilor sociale, 5% din 
venituri şi 4% din totalul angajaţilor. 

‣ Societăţile comerciale deţinute de 
organizaţiile de economie socială - 2% în 
totalul organizaţiilor, cu o pondere ridicată în 
total venituri de 18% şi 13% în totalul 
locurilor de muncă create.

Iniţiativele private sociale se concentrează în 
capitală şi regiunile din centrul şi nordul ţării, mai 
bogate, iar cele mai puţine organizaţii sociale 
active le regăsim în regiunile mai sărace din Sud. 
La nivel regional, aceste entităţi sunt concentrate 
în regiunea Bucureşti-Ilfov din punctul de vedere 
al veniturilor. 



CAPITOLUL II
Caracteristici de bază ale economiei
sociale în Republica Moldova
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2.1

„Economia socială nu va putea 
prospera și nu își va putea fructifica 
întregul potențial decât dacă 
beneficiază de condiții politice, 
legislative și operaționale adecvate, 
ținând cont în mod adecvat de bogăția 
diversității instituțiilor din economia 
socială și de trăsăturile specifice ale 
acestora”.

Rezoluţia Parlamentului European din 
19 februarie 2009 referitoare la 
economia socială.

Aspectele legislative ce țin 
de inițierea unui 
antreprenoriat social

Cadrul normativ, atât la nivel național, cât şi la 
nivel european, se află  într‐o dinamică intensă 
de schimbare sub impulsul noilor condiții ale 
crizei economice  şi al deciziilor de eficientizare a 
activităților economice, pe fondul unor parametri 
severi de austeritate, dar şi de apel la 
solidaritate.

Reglementările normative privind economia 
socială în diferite state, se clasifică în:

1. state ce au o legislație specifică pentru 
formele economiei sociale;

2. state ce au anumite prevederi statutare ce se 
referă la organizațiile economiei sociale prin 
includerea în diferite legi; (exemplu 
Republica Moldova) 

3. state în care nu se identifică aspecte 
legislative specifice economiei sociale.

Lipsa accesului la oportunitățile de dezvoltare a 
tinerilor în Republica Moldova, duce la migrarea 
lor. Respectiv, ţara își pierde o importanţă 
componentă a forţei de muncă activă. Dar şi mai 
negative sunt consecinţele în plan social. 
Învestind în tinerii din Moldova, învestim în 
generații întregi care vor urma.  Unul din 
obiectivele principale ale Guvernului este să 
contribuie la crearea locurilor de muncă  pentru 
tineri și care rămân acasă alături de familiile lor.
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Ministerul Economiei a Republicii Moldova, în 
colaborare cu alte instituții publice, reprezentanți 
ai asociațiilor obștești și ai societății civile 
interesați în dezvoltarea economiei sociale, a 
elaborat un proiect de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative aferente 
desfășurării activității de întreprinzător în sfera 
socială. 
Proiectul documentului a fost elaborat de un grup 
mixt de lucru, creat la inițiativa Platformei civice 
„Inițiativa pentru antreprenoriat social în 
Republica Moldova”, și definește clar  noțiunea 
de „antreprenoriat social”, „întreprindere socială”, 
„întreprindere de inserție”, stabilește criteriile de 
obținere a statutului întreprinderilor respective, 
prevede instituirea unei Comisii Naționale pentru 
Antreprenoriat Social, precum  și principiile de 
funcționare a acesteia.
Legile care urmează să fie completate cu 
sintagmele antreprenoriat social/întreprindere 
socială: 

‣ Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi 
(Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 
1994, nr.2, art.33). 

‣ Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire 
la asociațiile obștești (republicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 
nr.153-156BIS). 

‣ Legea nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire 
la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr.118-119, art.556).

‣ Articolul 7, alineatul (1) din Legea nr. 220-XVI 
din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea 
de stat a persoanelor juridice şi 
întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, 
art.711), cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează cu litera c1) cu 
următorul cuprins:  „c1) copia certificatului 
prin care se acordă statutul de întreprindere 
socială, eliberat de Comisia de certificare de 
pe lângă Ministerul Justiției – pentru 
întreprinderile sociale;”. 



‣ Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la 
serviciile sociale (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 
541).

‣ Legea nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire 
la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr.118-119, art.556).

‣ Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, ediţie specială din 8 februarie 
2007).

‣ Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind 
incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr.155–159, art.508), cu 
modificările și completările ulterioare.

‣ Articolul 9 litera l) din Legea nr.102-XV din 13 
martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă 
şi protecţia socială a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2003, nr.70–72, 
art.312), cu modificările ulterioare și 
completările ulterioare, se completează în 
final cu textul: „și întreprinderile sociale;”.

Antreprenoriatul social este un instrument al 
economiei sociale și tentativa de a focaliza 
atenția doar asupra unei părti a ecomiei sociale, 
nu va aduce rezultatele așteptate.   
Conceptul de antreprenoriat social este legat de 
apariția întreprinderilor sociale. Pentru Defourny, 
„o natură participatorie, care implică persoanele 
afectate de activitate”, este unul dintre criteriile 
sociale implicite fiecărei definiții a întreprinderilor 
sociale: „Reprezentarea şi participarea clienților, 
orientarea către părțile interesate şi un stil 
democratic de conducere sunt caracteristici 
importante ale între‐prinderilor sociale.”

Cu toate că preocuparea statului de a realiza 
mecanisme fiscale sau de a oferi sprijin instituţional 
entităţilor economiei sociale este foarte mică, este 
şi mai grav faptul că impactul social pozitiv datorat 
acestor organizaţii în ultimii 20 de ani nu este 
recunoscut la nivelul instituţiilor statului. 
Încă în  anul 2009 în Rezoluţia referitoare la 
economia socială,  Parlamentul European 

considera că, Uniunea Europeană și statele 
membre ar trebui să recunoască economia socială 
și părțile implicate în aceasta - cooperative, 
societăți mutuale, asociații și fundații - în legislațiile 
și politicile lor; sugerează ca aceste măsuri să 
cuprindă accesul ușor la credite și la scutiri fiscale, 
dezvoltarea microcreditelor, crearea unor statute 
europene pentru asociații, fundații și societăți 
mutuale, precum și o finanțare UE adaptată și 
stimulente pentru a sprijini mai bine organizațiile 
din domeniul economiei sociale care operează în 
sectoarele de pe piață și din afara pieței și care 
sunt create în scopul utilității sociale.

Guvernul Republicii Moldova, trebuie să 
promoveze economia socială în noile sale politici 
și să apere "abordarea diferită a 
antreprenoriatului" din cadrul economiei sociale, 
al cărei motor principal nu este rentabilitatea 
financiară, ci rentabilitatea socială16,   astfel încât 
caracteristicile specifice economiei sociale să fie 
luate în considerare în mod adecvat la 
elaborarea cadrelor juridice.
Repere analitice a actului legislativ  cu impact 
asupra activităţii ONG-urilor de Tineret şi 
Centrelor de Tineret.
Categoria actului legislativ propus este lege 
organică, ce corespunde art.72 din Constituţie şi 
art.6-11, 35 din Legea privind actele legislative, 
nr.780-XV din 27.12.2001.
Proiectul are drept scop asigurarea cadrului legal 
necesar pentru implementarea unui nou concept 
de „antreprenoriat social”.În proiect se propune 
amendarea mai multor legi în vederea asigurării 
reglementării conceptului şi definiţiei de 
antreprenoriat social, întreprindere socială şi lista 
activităţilor din acest domeniu, subiecţilor şi 
condiţiilor de atribuire a statutului de întreprindere 
socială, facilităţilor aplicate persoanelor ce 
practică activitatea de antreprenoriat social.  
Cu toate că ideea de reglementare a 
antreprenoriatului social este binevenită, iar 
iniţiatorul s-a inspirat din modele occidentale, 
proiectul de act normativ are următoarele puncte 
slabe:

‣ nu este indicată maniera în care ONG-urile 
vor lansa și dezvolta activități de 
antreprenoriat social, cu sau fără modificarea 
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Figura 1. Sursa: datele statistice ale BNS al Republicii Moldova

statutului, ca o entitate comună sau două 
distincte: ONG și întreprindere socială. 
Informațiile sunt contradictorii;

‣ detalierea obligațiilor întreprinderilor sociale;

‣ detalierea obligațiilor întreprinderii sociale 
de inserție;

‣ nu sunt indicate penalizări pentru încălcări;

‣ lipsa prevederilor cu privire la controlul 
activităţii de antreprenoriat social;

‣ nu sunt stabilite sancţiunile pentru 
nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a 
antreprenpriatului social;

‣ Comisia Națională pentru Antreprenoriat 
Social nu are împuterniciri de control, iar alte 
organe nu sunt menționate în acest scop;

‣ lipsa detalierii procedurii de 
obținere/suspendare/retragere a licenței 
/atestatului de întreprindere socială si 
întreprinderii sociale de inserție.

Analiza infrastructurii 
centrelor de tineret

Evidenţierea şi soluţionarea problemelor în 
domeniul ocupării forţei de muncă tinere sunt 
actualmente sarcini stringente pentru Republica 
Moldova. Astăzi, situaţia ocupării tinerilor în mediul 
rural este cu mult mai dificilă decît în mediul urban. 
Majoritatea populaţiei ocupate din mediul rural fie 
desfăşoară activităţi agricole, în mare parte 
informale, fie este ocupată în sectorul public 
(educaţie, ocrotirea sănătăţii, cultură, asistenţă 
socială), ultima având o pondere destul de 
modestă în structura ocupării din mediul rural. Nici 
activităţile agricole, care înregistrează o 
productivitate a muncii scăzută, nici ocuparea în 
sectorul public, unde salariile angajaţilor depind de 
posibilităţile limitate ale bugetului local, nu pot 
asigura un nivel al veniturilor necesar pentru un trai 
decent.

Investigaţiile efectuate au arătat că, practic, 
populaţia economic activă din mediul rural este 
pusă în situaţia să aleagă între două oportunităţi:17 

1. să accepte o muncă care aduce un venit 
modest; 

2. în vederea găsirii unui loc de muncă mai 
atractiv, să aleagă calea emigrării în mediul 
urban sau a plecării peste hotare. 

Situaţia devine şi mai alarmantă, dat fiind faptul că 
majoritatea persoanelor din totalul celor declarate 
plecate peste hotare în căutarea unui loc de muncă 
din mediul rural sânt persoane în vârstă de 15–29 
de ani.

Lipsa posibilităţilor de autoafirmare şi a garanţiilor 
sociale contribuie nemijlocit la înstrăinarea tinerilor 
de la procesele actuale din viaţa social-economică 
a ţării şi duce la ponderea înaltă a şomajuluDupă 
cum rezultă din figura 2, în anul 2013, rata 
şomajului printre tinerii în vârstă de 15-24 de ani a 
fost de 12,2% sau de 2,4 ori mai mare decât rata 
medie a şomajului pe ţară, care a constituit 5,1%.

Migraţia persoanelor tinere din zonele rurale este o 
migraţie determinată de factori economici. 
Majoritatea tinerilor vor să plece în căutarea unui 
loc de muncă (53,78%), urmaţi de cei care ar dori 
să-şi facă studiile peste hotare (14,06%). Circa 
11,84% doresc să se dezvolte profesional, iar 
ponderea celor care intenţionează să călătorească 
este de 5,69%. Aceste date susţin ideea precum că 
tinerii consideră că nu pot cîştiga destul în Moldova, 
indiferent de serviciu.18 

Migraţia populaţiei tinere poate avea un efect 
asupra tendinţelor demografice pe termen lung. 
Moldova se poate transforma în una din cele mai 
bătrâne societăţi europene, cu o structură 
nefavorabilă de vârstă a populaţiei. Conform 
prognozei efectuate19 către anul 2020 numărul 
populaţiei în vârstă de 15-29 ani va fi de cca 
838.373 persoane sau cu 138006 (14%) mai mic 
comparativ cu anul 2009. Situaţia în cauză va plasa 
o povară pe întreaga piaţă a forţei de muncă.



sectorului asociativ de tineret. Pentru realizarea 
acestei viziuni, CNTM are misiunea de a 
promova interesele tinerilor din Moldova, de a 
contribui la dezvoltarea structurilor asociative de 
tineret prin desfășurarea programelor și 
activităților de instruire, informare, lobby și 
consultare. CNTM este o organizație care 
promovează politica în domeniul tineretului. 
CNTM este organizația care întrunește interesele 
tinerilor din Moldova și servește drept platformă 
națională unică a    sectorului asociativ de tineret. 
Pentru realizarea acestei viziuni, CNTM are 
misiunea de a promova interesele tinerilor din 
Moldova, de a contribui la dezvoltarea structurilor 
asociative de tineret prin desfășurarea 
programelor și activităților de instruire, informare, 
lobby și consultare. CNTM este o organizație 
care promovează politica în domeniul tineretului.

Conform datelor prezentate de către Ministerul 
Finanțelor, pe teritoriul Republicii Moldovei se află 
în total 28 de centre de tineret, care au drept scop 
diversificarea şi consolidarea serviciilor pentru 
tineri. Cele mai multe centre de tineret se află în 
raioanele Soroca și Sîngerei, a câte 3 la număr.

Raioanele Călărași, Hîncești, Leova și municipiul 
Bălți ne comunică prezența a cîte 2 centre de 
tineret pe întreg teritoriul acestora. Celelalte 
raioane ce manifestă interes față de dezvoltarea 
sectorului de tineret sunt Basarabeasca, 
Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dubăsari, Edineț, 
Fălești, Florești, Orhei, Rîșcani, Șoldănești, 
Strășeni, Ungheni și UTA Găgăuzia, confirmând 
activitatea a câte un centru de tineret fiecare. În 

Statul consideră problemele tinerilor o prioritate a 
politicii sale şi prin politica sa sprijină şi 
pregăteşte tinerii pentru o viaţă autonomă, 
conducându-se de idealurile declarate de Carta 
Naţiunilor Unite: pace, demnitate, toleranţă, 
libertate, egalitate şi solidaritate. 

Politica de tineret prezintă un sistem de măsuri 
destinate asigurării unor condiţii şi garanţii 
social-economice, politico-juridice şi 
organizatorice pentru formarea socială a unei 
personalităţi multilateral dezvoltate. Această 
politică are ca scop monitorizarea permanentă a 
tendinţelor şi năzuinţelor tinerilor, în baza cărora 
sînt elaborate programe şi proiecte şi sînt 
prestate servicii utile pentru această categorie 
socială a populaţie

Strategiei Naţionale de Dezvoltare  a Sectorului 
de Tineret 2020 are scopul de a dezvolta şi 
consolida sectorul de tineret, astfel contribuind la 
crearea unui mediu adecvat realizării vieţii 
personale şi profesionale a fiecărui tânăr, inclusiv 
a celor din grupurile cu posibilităţi reduse. 
Strategia  prevede implicarea directă a tinerilor, 
lucrătorilor şi organizaţiilor de tineret şi altor 
actori de imediată tangenţă, în viaţa politică, 
economică, socială şi culturală a ţării.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova 
este o organizație neguvernamentală de tineret, 
apolitică ce cuprinde 46 de organizații de tineret 
de nivel local și național. CNTM este organizația 
care întrunește interesele tinerilor din Moldova și 
servește drept platformă națională unică a 
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Figura 2. Valorile proiectate ale numărului populaţiei în vîrstă de 15-29 de ani în perioada 2009-2020
Sursa: datele statistice ale BNS al Republicii Moldova
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celelalte raioane de pe teritoriul Republicii 
Moldova nu există o informație cu privire la 
centrele de tineret.

sportive, de 6 centre, adică 54,5 %, activități 
ecologice, de 4 centre, adică 36,4%, instruiri, de 
10 centre, adica 90,9%, editoriale, de 2 centre, 
18,2%, activități culturale, de 8 centre, adică 
72,7%, turism, de 3 centre, ceea ce constituie 
27,3%, forumuri cu tineri, desfășurate de 6 
centre, adică 54,5%, activități de sporirea 
erudiției, de 3 centre, adică 27,3 %, zile 
internaționale, de 6 centre, adică 54,5 %, 
programe de voluntariat, de 7 centre, adică 63,6 
%, formare profesională de 1 singur centru, ceea 
ce constituie 9,1 %.

Centrele de Tineret 95% au statut de instituție 
publică. Majoritatea centrelor de tineret au fost 
create prin intermediul organizațiilor 
neguvernamentale, fiind apoi o parte din ele 
instituționalizate și luate sub tutela autorităților, în 
responsabilitatea cărorara la moment este 
acordarea suportului financiar necesar. Există 
totuși și centre, care fiind create la inițiativa 
organizațiilor neguvernamentale, au rămas să fie 
administrate de acestea în continuare, având 
paralel și suport din partea autorităților publice.

Centrelor de Tineret cu statut de instituție publică 
se află în imposibilitatea de a desfășura și/sau de 
a înființa întreprinderi sociale și/sau întreprinderi 
sociale de inserție. Argumentele aduse în acest 
sens sunt următoarele:

‣ Conceptul de antreprenoriat social înseamnă  
activitate comercială continuă, care activează 
în linii mari după principiile economiei de 
piață, iar Centrele de Tineret  fac activităţi 
non-profit cu caracter civic, posibil și cu 
întreruperi.

‣ Modificările propuse în proiectul de lege 
exclude  în art.36³ al.1 posibilitatea Centrelor 
de Tineri de a constitui Societăți cu 
răspundere limitată și cooperative de 
producție;

‣ Nu există exemple internaționale. La nivel 
european aproximativ 92% din întreprinderile 
sociale activează sub formă de asociații, 
fundații sau alte forme similare, 7% 
cooperative sau forme similare și 1% 
companii mutuale.

Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret
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Ministerul Finanțelor alocă anual o anumită sumă 
de bani destinată pentru coordonarea celor 28 
centre. Conform datelor afișate de către 
Ministerul Finanțelor în anul 2015, dacă e să 
comparăm valoarea sumei aprobate și valoarea 
sumei executate, observăm o diferență de 
aproximativ 3 207 000 lei. Raionul cu cea mai 
mică valoare alocată și, respectiv, executată, 
este raionul Florești, cu 20 000 lei, pe locul 2 
poziționându-se raionul Șoldănești. Cea mai 
mare sumă investită în interesele tinerilor o are 
raionul Criuleni, cu o valoare de aproximativ 1 
039 000 lei. 

În lista activităților centrelor de tineret se includ 
următoarele tipuri de activități:  premieri, 
desfășurate de 1 singur centru, ceea ce 
constituie 9,1% din eșantionul total, concursuri 
civive, desfășurate de 4 centre, ceea ce 
constituie 36,4 % din totalul centrelor, activități 



susţinerea activităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale şi a 
colectivităţilor locale orientate spre 
dezvoltarea social - economică a 
localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor 
cu strategiile şi programele naţionale, de 
sector şi regionale de dezvoltare;

‣ prestarea și dezvoltarea serviciilor sociale;

‣ promovarea activităților de protecția 
mediului înconjurător;

‣ gestionarea deşeurilor de producţie şi 
menajere în scopul reducerii acestora şi 
reintroducerii lor maximale în circuitul 
economic, prevenirii poluării mediului;

‣ promovarea unor activități de protecție a 
patrimoniului național, inclusiv cultural, 
tehnic, natural;

‣ realizarea activităților de turism și sport în 
scop de recreere și socializare;realizarea 
activităților extrașcolare;

‣ realizarea activităților din domeniul 
educației, culturii, ocrotirii sănătății, creșterii 
bunăstării, dezvoltării comunitare, protecției 
și asistenței sociale dacă aceste activități 
sunt îndreptate exclusiv spre consolidarea 
coeziunii economice și sociale și creșterea 
incluziunii sociale.

2. 10 nu distribuie proprietatea, dobândită 
din momentul obținerii statutului de 
întreprindere socială din activități de 
antreprenoriat social, si mai mult de 10% 
din profit între membri și fondatorii săi, 
inclusiv în caz de reorganizare sau 
lichidare;

3. în caz de lichidare transmite către una 
sau mai multe întreprinderi sociale, 
întreprinderi sociale de inserție sau 
organizații necomerciale care au obținut 
statut de întreprindere socială sau 
întreprindere socială de inserție;

4. asigură asociaților drept de vot egal, 
indiferent de participațiunea la capitalul 
social;

Centrele de Tineret cu statut de asociații obștești, 
fundații sau instituții private pot fi încadrare sub 
umbrela de antreprenoriat social. 

În conformitate cu proiectul de lege 
pentru modificarea unor acte 
legislative, condițiile pentru atribuirea 
statutului de întreprindere socială și a 
statutului de întreprindere socială de 
inserție sunt reglementate în art 36³ al.1. 
Pot  obține statutul de întreprindere 
socială societățile cu răsputere limitată  
și cooperativele de producție, 
constituite de asociații obștești, 
fundații, instituții private și/sau 
persoane fizice, dacă întrunesc 
cumulativ următoarele condiții:

1. desfășoară activități în cel puțin unul din 
domeniile prevăzute de art.36¹ al.2 din 
Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi :

‣ crearea locurilor de muncă și/sau 
încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor 
din categoriile defavorizate ale populației;

‣ protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități și a familiilor lor 
în scopul incluziunii sociale a acestora;

‣ promovarea serviciilor de realizare a 
posibilităților de ocupare a persoanelor din 
categoriile defavorizate ale populației, prin 
realizarea serviciilor de mediere, 
informarea și consilierea profesională, 
consultanță și asistență pentru inițierea 
unei activități de întreprinzător;

‣ realizarea activităților care să contribuie la 
implementarea politicilor publice de 
dezvoltare regională, inclusiv reducerea 
dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare 
social-economică dintre regiuni şi din 
interiorul lor, consolidarea oportunităţilor 
financiare, instituţionale şi umane pentru 
dezvoltarea social - economică a regiunilor, 
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5. reinvestește cel puțin 90% din profit în 
realizarea obiectivelor din domeniile 
stipulate expres în actul de constituire;

6. aplică principiul echității față de angajați, 
asigurând niveluri de salarizare echitabile, 
în care nu pot exista  diferențe care sa 
depășească raportul de 1 la 5;

7. nu au datorii la bugetul public național;
8. stipulează expres în actul de constituire 

domeniile în care se desfășoară 
activitatea și condițiile menționate la 
punctele 2-5 din prezentul alineat;

Societățile cu răspundere limitată și cooperatele 
de producție, constituite de asociații obștești, 
fundații, instituții private și/sau persoane fizice pot 
obține statut de întreprindere sociala de inserție 
dacă, suplimentar la condițiile menționate la 
alineatul 1), întrunesc cumulativ următoarele 
condiții: are permanent cel puțin 30% din angajați 
persoane din categoriile defavorizate ale 
populației, astfel încât timpul de lucru cumulat al 
acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din 
totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;

Statutul de întreprindere socială si statutul de 
întreprindere socială de inserție se acordă de 
Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social 
pe un termen de 3 ani și se obține din momentul 
înscrierii sintagmei „întreprindere socială” sau 
„întreprindere socială de inserție” în actele de 
constituire ale întreprinderii și în Registrul de stat 
în care se înregistrează persoana juridica 
respectivă.

Organizațiile necomerciale instituite sub formă de 
asociații obștești, fudații sau instituții private pot 
desfășura activități de antreprenoriat social dacă 
îndeplinesc condițiile stabilite de prezentul articol 
și obțin în condițiile legii statutului de 
întreprindere socială sau de întreprindere socială 
de inserție.

Tipuri de misiuni a 
întreprinderii sociale. 
Portofoliu de documente 
la iniţierea întreprinderii 
sociale

La nivel european, conceptul de întreprindere 
socială este unul consacrat. Din punct de vedere 
juridic tot la acest nivel european pot fi întâlnite: 
întreprinderi sociale cooperatiste; întreprinderi 
comerciale cu scop social şi o formă hibrid a 
acestora.

Legislaţia moldovenească are încă carenţe în a 
trata şi a defini în mod expres întreprinderile 
sociale. Din punct de vedere legal, constituirea 
unor asociaţii, fundaţii sau cooperative cu 
scop social dublate de efectuare de activităţi 
economice la acest nivel conferă acestora 
blazonul de întreprinderi sociale. Alături de 
aceste forme organizatorice, în situaţia în care 
anumite grupuri vulnerabile sunt antrenate în 
activităţi economice, tot întreprinderi sociale pot fi 
considerate şi societăţi comerciale sau 
întreprinderi individuale/asociații familiale 
după caz. Problematica înființării, conducerii și 
gestionării acestora relevă avantaje și 
dezavantaje care trebuie cântărite în mod 
corespunzător în momentul declanșării spiritului 
antreprenorial în domeniul social.

Întreprinderilor sociale se pot realiza după două 
criterii principale, respectiv în funcție de 
orientarea misiunii si după nivelul integrării 
programului social în activitatea comercială. Din 
aceste puncte de vedere există trei categorii de 
întreprinderi sociale:

Întreprinderi sociale cu program social 
încorporat (centrate pe misiune)
În cadrul lor, programele sociale (triungi) şi 
activităţile comerciale generatoare de profit 
(pătrat) reprezintă unul şi acelaşi lucru. 
Organizaţiile non profit creează în această 
situaţie întreprinderi sociale în mod expres pentru 
derularea unui program bine precizat. Activităţile 

Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret
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piaţă, în schimbul unui preţ adecvat, fie prin 
oferirea unor servicii suplimentare contra cost 
unor clienţi deja existenţi. O astfel de 
întreprindere socială poate fi organizată fie ca şi 
o întreprindere comercială separată, fie ca si un 
departament în cadrul organizaţiei non-profit. 
Ideea de bază este că o astfel de structură 
organizatorică este orientată către misiune.

O astfel de organizare este viabilă atunci 
când:

‣ activităţile comerciale si cele sociale se 
suprapun;

‣ existenţa unor sinergii între activităţile 
comerciale si cele sociale reprezentate de 
către gestionarea în comun a costurilor şi a 
bunurilor;

‣ populaţia este direct beneficiara veniturilor 
generate de către întreprinderea socială 
prin intermediul finanţării oferite la nivelul 
programului; 

‣ programului social poate fi sau nu este 
implicată în activităţile întreprinderii sociale 
ca si angajaţi sau ca si clienţi.

Întreprinderi sociale externe   
(fără tangeță cu misiunea)

Acestea se caracterizează prin faptul că 
programele sociale sunt distincte (exterioare) 
activităţilor comerciale generatoare de profit. 
Organizaţiile non-profit crează întreprinderi 
sociale externe care să le finanţeze apoi propriile 
acţiuni sociale sau costurile operaţionale.

Într-un astfel de context activităţile întreprinderii 
sociale se desfășoară în afara organizaţiei 
non-profit, dar susţine programele sale sociale 
prin intermediul unor resurse financiare 
suplimentare generate la nivelul întreprinderii. 
Cum astfel de entităţi nu împart costuri sau 
capitaluri cu organizaţiile non-profit ele trebuie să 
fie profitabile. Din punct de vedere legal ele se 
organizează ca si societăţi comerciale plătitoare 
de profit a căror misiune este aceea de a genera 
suficient profit pentru a susţine programele 
sociale.

2 Muhammad Yunus,Dezvoltarea afacerilor sociale, București, 2010, p. 24

întreprinderii sociale sunt încorporate în cadrul 
programului social, fiind centrate în jurul misiunii 
programului pe care urmărește să-l ducă la bun 
sfârșit. Programele sociale sunt autofinanţate prin 
intermediul activităţilor comerciale desfășurate în 
cadrul întreprinderii sociale dovedindu-se în 
acest fel sustenabile în timp.

Datorită accentului pus pe misiunea firmei, marea 
majoritate a întreprinderilor sociale sunt în 
general structurate ca şi organizaţii non-profit sau 
chiar ca şi organizaţii comerciale în funcţie de 
mediul legal particular al fiecărei ţări. În cadrul lor 
relaţia dintre activităţile comerciale şi programele 
sociale sunt comprehensive: rezultatele 
financiare si cele sociale sunt îndeplinite 
simultan.

Astfel de întreprinderi sunt recomandate a fi 
înfiinţate în următoarele situaţii:

‣ activităţile sociale şi cele comerciale sunt  
unificate;

‣ misiunea socială a întreprinderii se 
constituie în punctul central al afacerii;

‣ populaţia ţintă este direct integrată în cadrul 
activităţilor întreprinse în cadrul 
întreprinderii sociale ca si beneficiari ai 
programelor sociale derulate. Mai mult 
aceștia sunt fie angajaţi, fie proprietarii 
întreprinderii sociale.

Întreprindere socială integrată  
(asociată misiunii)

Programele sociale se intersectează cu 
activităţile comerciale generatoare de profit. De 
cele mai multe ori, într-o astfel de întreprindere, 
programele sociale şi cele generatoare de profit 
împart atât costurile cât şi capitalurile investite. 
Într-un astfel de model, întreprinderea

socială este creată de către organizaţiile 
non-profit cu scopul de a sprijini pecuniar 
activităţile si operaţiile sociale. În cele mai multe 
cazuri, întreprinderile sociale integrate extind 
misiunea organizaţiei non-profit permiţându-i 
acesteia să atingă un impact social şi mai 
important. Acest lucru poate fi realizat fie prin 
comercializarea serviciilor sociale către o nouă 
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Un astfel de organizare se pretează în acele 
situaţii care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:

‣ activităţile economice şi acţiunile sociale 
sunt legate unele de altele prin acţionariatul 
nonprofit şi prin modalităţile de finanţare;

‣ motivarea activităţilor generatoare de profit 
constă în mecanismele de finanţare a 
activităţilor sociale;

‣ populaţia ţintă vizată de către programele 
sociale este beneficiara directă a profiturilor

‣ generate la nivelul întreprinderii sociale, dar 
în mod frecvent nu sunt implicate în modul 
de organizare şi de funcţionare a acesteia.

În anul 2014, de către Guvernul Republicii 
Moldova a fost simplificată procedura de 
înregistrare a IMM-urilor. Prin urmare, solicitantul 
se prezentă la ghișeul unic al Camerei 
Înregistrării de Stat pentru iniţierea afacerii, 
pentru depunerea și recepționarea informaţiei 
privind înregistrarea de stat.

Ulterior, organul înregistrării de stat va obține 
informaţiile necesare înregistrării direct de la 
autorităţile publice prin intermediul reţelelor 
electronice. De asemenea, informaţiile din 
Registrul de stat sunt prezentate în mod automat 
autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa 
fiscală, statistică, medicală şi socială, fără a mai 
fi necesară implicarea solicitantului, cum se 
practica anterior.

Pentru înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice se prezintă: 

‣ buletinele de identitate ale fondatorilor 
sau reprezentanţilor acestora, 
împuterniciţi prin procură autentificată în 
modul stabilit de lege, precum şi al 
administratorului persoanei juridice, în 
cazul în care fondatorul și administratorul 
nu este aceeași persoană;

‣ dovada achitării taxei de înregistrare ( 
taxa variază de la 50 de lei până la 
2.600, în funcție de numărul de zile, dar 
și forma juridică aleasă.

‣ cererea de înregistrare conform modelului 
aprobat de organul înregistrării de stat;

‣ hotărârea de constituire şi actele de 
constituire ale persoanei juridice, în 
funcţia de forma juridică de organizare, în 
două exemplare;

‣ avizul Comisiei Naţionale a Pieţii 
Financiare - pentru societăţile de 
asigurare, fondurile nestatale de pensii şi 
asociaţiile de economii şi împrumut.

Persoanele juridice, filialele și reprezentanţele lor 
sunt înregistrate de către Camera Înregistrării de 
Stat în termen de până la 5 zile lucrătoare de la 
data prezentării tuturor documentelor necesare 
înregistrării. De asemenea, înregistrarea 
persoanei juridice se efectuează şi în regim de 
urgenţă (24 ore sau 4 ore), precum şi în zi de 
odihnă sau sărbătoare.

Identificarea 
oportunităţilor şi 
interesului Centrelor de 
Tineret  privind iniţierea 
unei întreprinderi sociale

Centrele de Tineret  din Republica Moldova, 95% 
au statut de instituție publică. Majoritatea 
centrelor de tineret au fost create prin intermediul 
organizațiilor neguvernamentale, fiind apoi o 
parte din ele instituționalizate și luate sub tutela 
autorităților, în responsabilitatea cărorara la 
moment este acordarea suportului financiar 
necesar. Există totuși și centre, care fiind create 
la inițiativa organizațiilor neguvernamentale, au 
rămas să fie administrate de acestea în 
continuare, având paralel și suport din partea 
autorităților publice.

Pentru  identificarea oportunităţilor şi intereselor 
tinerilor din cadrul Centrelor de Tineret au fost a 
organizate trei Focus Grupuri pe tematica 
„Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul 
Centrelor de Tineret” în or. Orhei, or. Ungheni, s. 
Varniţa, r-nul Anenii Noi  „ Orașul Tineretului 
2017”. Total participanţi 28 tineri.
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2 Muhammad Yunus,Dezvoltarea afacerilor sociale, București, 2010, p. 24

Echipamente şi dotări: Fiecare subgrupe de lucru 
tematic a avut un un flip-chart, care a sprijinit  
activitatea moderatorului şi a participanților. 

Focus grupurile organizate în cadrul Centrelor de 
Tineret or. Ungheni, Anenii Noi (s. Varniţa), or. 
Orhei, au confirmat concluziile la care s-a ajuns 
în urma cercetării, dar au scos în evidență și 
niște elemente surprinzătoare, care se regăsesc 
în Analiza SWOT( vezi Anexa1) a studiului.

Astfel s-a observat că entusiasmul este mai mare 
la categoriile de tineri de pîna la 18 ani și e invers 
proporțional cunoașterii conceptului de economie 
socială/antreprenoriat social. 

Deaceea este important, ca un prim pas în 
implimentarea conceptului de economie 
socială/antreprenoriat social, să fie informarea, 
școlarizarea persoanelor juridice dispuse să pună 
bazele unei întreprinderi sociale, care comportă 
un nivel semnificativ de risc economic datorat  
regulilor concurenței economiei de piață, dar și 
competențelor membrilor întreprinderii. 

Persoanele care pun bazele unei întreprinderi 
sociale își asumă  total sau parțial riscul inerent 
acestei inițiative. Spre deosebire de majoritatea 
instituțiilor publice, viabilitarea lor fiananciară 
depinde de eforturile membrilor și muncitorilor săi 
pentru a asigura resurse financiare.

Cauzele care împiedică dezvoltarea 
antreprenoriatului social în rândul 
organizațiilor de tineret 

În textele Bibliei și anume în vechiul 
testament, cartea Ecleziastul scrisă de 
împăratul Solomon care este considerat 
un mare gânditor și înțelept al 
timpurilor, capitolul 3 cu versetul 5, 
găsim următoarea teză: „aruncarea cu 
pietre își are vremea ei, si strângerea 
pietrelor își are vremea ei”

Dacă este să vorbim despre astfel de cauze 
atunci acestea pot fi mai multe, unele dintre ele 
pot fi justificate și obiective altele însă mai puțin.

Focus grupul s-a bazat pe mai multe ateliere de 
lucru, care includea: sesiuni plenare pentru 
deschiderea și închiderea oficială a lucrărilor și o 
sesiune cu 4 subgrupuri de lucru interactiv.

Exercițiu participativ. Subgrupurile create au 
elabora fişele de „Oportunități de dezvoltarea a 
afacerilor sociale”. 

Sesiunea a inclus timp de gândire individuală, 
prezentări individuale ale oportunităţilor 
identificate, precum şi un proces de construire a 
consensului, conform pașilor următori: 

‣ Repartizarea în patru grupuri de lucru 
tematice în funcție de interesul afacerii 
sociale;

‣ Identificarea individuală a oportunităţilor; 

‣ Prezentarea oportunităţilor; 

‣ Clusterizarea oportunităţilor în 3 mari 
categorii (oportunităţile identificate se 
grupează în 3 categorii în funcție de 
similitudinile/ complementărităţile acestora; 
în cazul în care, în urma clusterizării reies 
mai mult de 3 categorii de oportunităţi, se 
va efectua un vot în rândul participanților 
pentru stabilirea unui Top 3 oportunităţi 
prioritare – fiecare participant va acorda un 
calificativ (de la 1 la 3) celor mai importante 
oportunităţi din cele clusterizate).

Prin intermediul acestora, membrii subgrupurilor 
au identificat şi reflecta asupra modalităților de 
abordare a provocărilor identificate anterior astfel 
încât acestea sa fie corelate cu reglementările 
naţionale.

Dinamica sesiunii: Subgrupurile au identificat şi 
completat fişa „Oportunități de dezvoltarea a 
afacerilor sociale”. Procesul consta in 
următoarele etape: 

Sprijin: Fiecare grup de lucru tematic a fost 
sprijinit de către același moderator (care a raport 
activitatea la finalul sesiunii în plen) şi de către un 
secretar care a înregistra şi colecta rezultatele 
relevante ale sesiunii de lucru. 
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1.
Lipsa de informații în organizațiile de tineret 
la nivel local despre conceptul 
antreprenorialului social. Multe organizații de 
tineret la nivel local pur și simplu nu sunt 
familiarizate în de ajuns referitor la conceptul 
și modul de operare asupra 
antreprenorialului social. Pentru numeroase 
organizații de tineret la nivel local este atipică 
terminologia de antreprenorial social ori chiar 
dacă sunt familiarizați cu un astfel de termen 
aceștia încă nu și-au evaluat la justa valoare 
capacitățile și nu au o viziune clară cum ar 
putea dezvolta antreprenorialul social în 
concordanță cu necesitățile organizației sale 
locale de tineret. De aici reiese și următoarea 
problemă- 

2.
Lipsa unui concept bine pus la punct a 
organizațiilor de tineret ce ar ține de 
sustenabilitatea internă. Organizațiile de 
tineret locale sau nou formate încă nu au o 
claritate asupra faptului cum ar putea să-și 
asigure o independentă financiară, chiar 
dacă își cunosc necesitățile la nivel de 
beneficiari, organizațiile trebuie să crească în 
timp pentru a înțelege că din necesitățile 
beneficiarilor pot construi o sursă alternativă 
de venit bazată pe conceptul 
antreprenorialului social și astfel pot fi mult 
mai independenți organizațional pentru că 
sursele de sponsorizare și grantu-rile nu sunt 
unciile venituri și nu reprezintă sursa de 
existență a organizației fără de care aceasta 
ar dispărea și va pierde capitalul uman 
format în organizație.

3.
În același timp, multe organizații de tineret 
nou formate, la nivel local a căror constituenți 
sunt tineri fără prea multă experiență în 
domeniul organizațiilor și de cele mai multe 
ori fără cunoștințe juridice vaste au o 
percepție eronată asupra antreprenorialului 
social ca fiind activitate economică care nu 
poate fi desfășurată de către o organizație de 
tineret care nu are dreptul legal de a 
desfășura o activitate comercială. Această 
situație se poate depăși prin desfășurarea 
diverselor activități cu organizațiile de tineret 
într-u capacitarea instituțională a acestora.

4.
Alteori, chiar dacă organizația este suficient 
de matură instituțional  antreprenoriatul 
social nu este practicat din cauza prezenței 
unor reticențe. Unele organizații percep 
activitățile de antreprenoriat social ca fiind 
activități de cerșit bani, este o percepție pur 
subiectivă și pe alocuri nejustificată.

5.
În alte cazuri, deși organizațiile de tineret 
sunt suficient de dezvoltate instituțional, 
vorbim despre lipsa de capital uman cu bune 
competențe în domeniul vânzărilor și a 
promovării produselor sau serviciilor. Râul de 
personal într-o organizație de tineret nu 
întotdeauna face posibil capacitarea tinerilor 
în domeniul vânzărilor și marketingului  iar 
formându-și aceste competențe cu ajutorul 
activităților și evenimentelor din organizațiile 
de tineret aceștia pleacă în domenii 
comerciale care nu sunt legate de sectorul 
de tineret, de cele mai dese ori după  
încheierea perioadei de studenție. 

6. Absența unor obiective curriculare  cu 
descrierea conceptului de antreprenoriat 
social pentru dezvoltarea spiritului civic și 
antreprenorial încă din liceu ori în formă de 
jocuri chiar în grădinițe, creează vacuumul de 
informații și reticența per generală a societății 
față de antreprenoriatul social. Aici trebuie să 
avem intervenții la nivel de politici ca să 
integrăm conceptul de antreprenoriat social 
și crearea spiritului antreprenorial în 
manualele de educație civică prezente în 
programul de predare în școli.

7. Conceptul de antreprenoriat social trebuie să 
fie cultivat la nivel de administrație publică 
locală astfel, primăriile trebuie să încurajeze 
ONG-urile locale să dezvolte antreprenoriatul 
social poentru că aceast lucru dezvoltă 
comunitatea per general. Astfel de la 
activitatea pe care o desfășoară un ONG 
local fiind susținut de primărie, se schimbă 
spre bine întreaga comunitate.

Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret
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conceptul antreprenoriatului social și modalitatea 
de contact al mediului de tineret cu mediul de 
afaceri. Această platformă a fost susținută 
instituțional cu suportul financiar al Fundației 
Est-Europene din Moldova. Șirul de activități 
continuă iar CNTM prin incubatorul său de 
afaceri continuă creșterea organizațiilor pe 
segmentul dezvoltării spiritului antreprenorial și a 
cultivării constante a antreprenoriatului social în 
organizațiile de tineret.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova 
încearcă prin diverse activități familiarizarea și 
capacitarea organizațiilor de tineret locale cu 
conceptul de antreprenoriat social prin activitățile 
desfășurate pe mai multe direcții. Una din 
modalități este crearea unei platforme de 
advocacy pentru organizațiile de tineret cu un 
divers grad instituțional de maturitate din mediul 
rural și urban în care Consiliul Național al 
Tineretului din Moldova pe direcția Politici de 
Tineret familiarizează organizațiile de tineret cu 



22   Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune. http://ec.europa.eu
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Antreprenoriatul social este un concept folosit în 
multe state şi este tipul de antreprenoriat care 
are ca scop creşterea bunăstării societăţii (scop 
ce prevalează obiectivul maximizării profitului). 
Profitul întreprinderilor care practică 
antreprenoriatul social se reinvesteşte pentru a 
susţine o cauză socială, a identifica noi nevoi 
sociale, a încuraja incluziunea în societate a 
persoanelor cu dizabilităţi, a realiza pieţe pentru 
nevoile neacoperite, a asigura ocuparea forţei de 
muncă şi a utiliza resurse alternative.

În conformitate cu Platforma europeană de 
combatere a sărăciei şi excluziunii sociale,  
acţiunile cheie sunt: 

‣ Îmbunătăţirea accesului la locuri de muncă, 
protecţie socială, servicii de bază (asistenţă 
medicală, locuinţă, etc.) şi educaţie  mai 
bună utilizare a fondurilor europene pentru 
sprijinirea incluziunii sociale şi combaterea 
discriminării;

‣ Inovaţii cu caracter social care ar putea 
constitui soluţii inteligente, în special în 
direcţia acordării unui sprijin social real şi 
eficient;

‣ Încheierea de noi parteneriate public-privat; 

‣ Creșterea vizibilității domeniului economiei 
sociale și formarea în domeniul economiei 
sociale.

În Republica Moldova principalele dificultăţi 
întâmpinate de Centrele de Tineret de a se 
încadra în activităţile economiei sociale şi  de a 
înfiinţarea  întreprinderi sociale ţin de: 

‣ lipsa unui cadru legislativ la nivel naţional;

‣ nivelul scăzut de recunoştere a 
antreprenoriatului social;

‣ accesul limitat la finanţare, dat de rigiditatea 
sistemului financiar, birocraţie şi lipsa de 
informaţii. 

Cadrul legislativ şi conceptual

Economia socială, în Republica Moldova, în 
acest moment are un cadru de reglementare şi 
de politică publică definit de acte normative care 
reglementează înfiinţarea şi funcţionarea 
entităţilor economiei sociale (cooperative, 
asociaţii şi fundaţii ş.a), acte normative care 
reglementează activitatea întreprinderilor în 
general sau anumite domenii de activitate ca 
serviciile sociale şi de ocupare (inserţia în muncă 
a persoanelor cu dizabilităţi sau, mai general, a 
grupurilor defavorizate de exemplu cum ar fi 
sub-contractarea, procedurile de externalizare a 
serviciilor de către autorităţile publice.). În acest 
context este necesară stabilirea unui cadru 
legislativ coerent al economiei sociale prin care 
să fie definite clar conceptele de economie 
socială, antreprenoriat social şi întreprindere 
socială. Acest cadru legislativ ar trebui să 
identifice şi să se dezvolte mecanisme de sprijin 
pentru entităţile de economie socială, să creeze 
un spaţiu propice luării de măsuri adaptate 
nevoilor specifice economiei sociale.

CONCLUZII ŞI
RECOMANDĂRI
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puţin cunoscut atât în rândul entităţilor care ar 
putea implementa proiecte, cât şi în rândul 
beneficiarilor, neexistând acţiuni concrete de 
promovare a antreprenoriatului social. Din acest 
motiv este necesară creşterea gradului de 
conştientizare a importanţei sectorului economiei 
sociale, a avantajelor implementării de astfel de 
proiecte, precum şi creşterea gradului de 
implicare a comunităţilor locale în dezvoltarea 
durabilă.

Finanţare 

Politicile de sprijin asigură incluziunea activă prin 
promovarea întreprinderilor de inserţie, a 
centrelor de ocupare şi a cooperativelor sociale 
cu scopul integrării active pe piaţa muncii a 
persoanelor cu dificultăţi de ocupare. La nivel 
european, politicile care vizează economia 
socială includ: politici instituţionale, de cercetare, 
diseminare şi formare, financiare, politici de 
suport bazate pe servicii reale şi politici ale 
cererii. Politicile financiare, cum ar fi politicile 
bugetare, asigură direct sau indirect fonduri 
pentru dezvoltarea economiei sociale:  

‣ fonduri publice sau programe de 
subvenţionare a ocupării în economia socială 
(în cooperative în Cipru, Germania, Italia, 
Spania); 

‣ fonduri mixte gestionate de guvern sau de 
organizaţii specifice economiei sociale; 

‣ alte surse de finanţare din veniturile din 
jocurile de noroc; d) fonduri speciale: politici 
de ocupare, ca măsuri active: acordarea 
indemnizaţiei de şomaj în sumă fixă pentru 
persoanele care înfiinţează o cooperativă 
sau o întreprindere individuală (Spania) sau 
prime de ocupare (Franţa).

În Republica Moldova sursele de finanţare pentru 
Centrele de Tineret care doresc să facă parte din 
economia socială sunt limitate atât în faza de 
iniţiere/înfiinţare, cât şi pentru dezvoltare şi 
menţinere. Liniile de finanţare existente presupun 
metodologii şi proceduri greoaie, fapt ce duce cel 
mai adesea la o accesare redusă a fondurilor. 
Ieşirea din impas s-ar putea realiza prin 

Un prim demers în această direcţie a fost realizat 
de Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul 
Economiei care a propus spre dezbatere publică 
Proiectul legii pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative  (Legea nr.845-XII din 3 
ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi - completarea cu un nou capitol VI 
cu indice 1 „Antreprenoriatul social şi 
întreprinderea socială”, Legea nr.837-XIII din 17 
mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti - art.26 
cu indice 1, Codul fiscal, Legea nr.102 din 13 
martie 2003, Legea nr.96 din 13 aprilie 2007, 
etc.)

Categoria actului legislativ propus este lege 
organică, ceea ce corespunde art. 72 din 
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind 
actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. În 
proiect se propune amendarea mai multor legi în 
vederea asigurării reglementării conceptului şi 
definiţiei de antreprenoriat social, întreprindere 
socială şi lista activităţilor din acest domeniu, 
subiecţilor şi condiţiilor de atribuire a statutului de 
întreprindere socială, facilităţilor aplicate 
persoanelor ce practică activitatea de 
antreprenoriat social, cît şi în vederea instituirii 
Comisiei Naţionale pentru Antreprenoriatul 
Social.

La moment Proiectul legii pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative Legea 
nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la 
antreprenoriat şi întreprinderi - completarea cu un 
nou capitol VI cu indice 1 „Antreprenoriatul social 
şi întreprinderea socială”, Legea nr.837-XIII din 
17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti - 
art.26 cu indice 1, Codul fiscal, Legea nr.102 din 
13 martie 2003, Legea nr.96 din 13 aprilie 2007, 
etc.), este în stadiu de examinare.

Nivelul scăzut de recunoştere a 
antreprenoriatului social

Domeniul economiei sociale este unul relativ nou 
în Republica Moldova, cel puţin în măsura în care 
îl definim în conformitate cu viziunea europeană. 
Lipsa unei definiţii unanim acceptate, dar şi a 
comunicării între principalii actori ai economiei 
sociale face ca vizibilitatea conceptului să fie 
limitată. Conceptul de economie socială este 



23   Analiza socio-economică pentru programarea fondurilor europene 2014-2020 în domeniul antreprenoriat și economie socială, 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vâsrtnice (MMFPSPV), Bucureşti, 2014
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sprijinirea unor instrumente de finanţare durabile 
– fonduri de investiţii specializate, fonduri de 
microcreditare, scheme de finanţare europeană 
de tip Global Grants prin care să se facă 
externalizarea/ cumpărarea de servicii sociale de 
la furnizori privaţi din cadrul economiei sociale.

Există riscul ca proiectul de lege propus de 
Guvern, să nu dispună de acoperire financiară 
suficientă pentru a fi implementat şi, într-un final, 
va rămâne unul declarativ.

Scopul principal al proiectului este promovarea 
activităţii antreprenoriatului social, respectiv toate 
facilităţile necesită a fi îndreptate pentru 
susţinerea acestor activităţi. 

Un aspect important omis în proiectul de lege 
este lipsa prevederilor cu privire la controlul 
activităţii de antreprenoriat social (autorităţile cu 
atribuţii de control, modul de constatare şi 
calificare a încălcărilor etc.). Mai mult, nu sunt 
stabilite sancţiunile pentru nerespectarea 
condiţiilor de desfăşurare a antreprenpriatului 
social. Există riscul ca pentru încălcările  admise 
în acest domeniu să fie aplicate sancţiuni 
necorespunzătoare sau neproporţionale 
prejudiciului cauzat.  

Viabilitate economică 

Întreprinderile sociale în domeniul producţiei de 
bunuri şi servicii de consum au/vor avea dificultăţi 
în a accesa pieţe şi vor  fi  puţin competitive pe 
piaţa europeană liberă, din cauza dimensiunilor 
mici, a concurenţei neloiale în domeniul lor de 
activitate (meşteşuguri, produse alimentare 
tradiţionale etc.), a lipsei de expertiză, de resurse 
de marketing şi promovare. În domeniul 
serviciilor de interes general – al serviciilor 
sociale cu precădere – actorii economiei sociale 
se vor confrunta cu inexistenţa unei pieţe reale 
de servicii în care autorităţile publice locale să 
cumpere servicii de la furnizorii privaţi, actori ai 
economiei sociale.

Dezvoltare instituţională

Capacitatea insuficientă a instituţiilor locale, 
deficitul de resurse umane specializate şi 
bugetele locale insuficiente, mai ales în mediul 
rural, plus disfuncţionalităţile de comunicare şi 
colaborare între nivelul central şi cel local 
reprezintă factori care îngreunează dezvoltarea 
activităţilor de economie socială la nivelul 
comunităţilor din Republica Moldova. Centrele de 
Tineret create în Republica Moldova, fiind în 
proporție de 95% cu statut de instituție publică, 
nu au oportunități suficiente de a-și identifica 
resursele necesare din exterior. Majoritatea 
Centrelor de Tineret au fost create prin 
intermediul organizațiilor neguvernamentale, fiind 
apoi o parte din ele instituționalizate și luate sub 
tutela autorităților, în responsabilitatea cărora la 
moment este acordarea suportului financiar 
necesar, de aceea Centrele de Tineret nu pot fi 
încadrare sub umbrela de antreprenoriat social, 
deoarece antreprenoriat social înseamnă în 
primul rând, să existe activitate comercială 
continuă.  Adică vinzi bunuri şi servicii, ceea ce 
nu este cazul pentru Centrele de Tineret, care fac 
activităţi non-profit cu caracter civic.

În urma cercetărilor efectuate, venim cu 
următoarele recomandări pentru a încuraja 
dezvoltarea  antreprenoriatului social în rândul 
Centrelor de Tineret este necesar :

1. Adoptarea ca drului legislativ în domeniul 
economiei sociale; 

2. Identificarea şi dezvoltarea mecanismelor de 
sprijin a entităţilor economiei sociale;

3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale 
organizaţiilor economiei sociale existente şi 
cele noi create, cu precădere cele din zonele 
rurale prin acces la formare, consultanţă şi 
finanţare dedicată capacităţii instituţionale şi 
de afaceri; 

4. Diaspora tânără a  Moldovei are potenţialul 
de a juca un rol important în dezvoltarea 
antreprenoriatul social şi prin aceasta în 
dezvoltarea economiei ţării. Pe de o parte, 
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5. Realizarea unei campanii de informare a 
diasporei despre oportunitățile de 
antreprenoriat în Republica Moldova;  

6. Realizarea unei campanii de informare  la 
nivel naționale de către Centrele de Tineret 
despre antreprenoriatul social.

diaspora are access la cunoştinţe şi 
expertiză inexistente în ţara de origine. In 
acelaşi timp, o parte a diasporei dispune de 
un capital financiar care poate fi investit sau 
de o reţea de perspoane care poate investi o 
parte din venitul lor. In plus, diapora poate 
oferi soluţii noi unor probleme vechi. 
Experienţa în străinatate permite o 
perspectivă nouă şi chiar inovatoare asupra 
problemelor sociale care – privite doar din 
interior – par de nerezolvat.
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ANEXA 1: Analiza SWOT
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Analiza SWOT 
privind implicarea Centrelor de Tineret  din Republica Moldova în economia socială

PUNCTE TARI
■ Potențial de dezvoltare pentru economia 

socială;
■ Investiţie iniţială plătită în proiect cu finanţare 

sau co-finanţare nerambursabilă;
■ Existența organizațiilor de tineret;
■ Tineri activi în ONG-uri;
■ Disponibilitate pentru voluntariat;
■ Existenta donatorilor/partenerilor;
■ Entuziasm pentru lansarea de ÎS;
■ Accent pe lucrul in echipă, membrii entităţilor 

de economie socială ating anumite obiective 
sociale;

■ Reducerea costurilor prin intermediul reţelelor 
de economie socială; membrii împart costurile 
de cercetare de piaţă, respectarea legislaţiei 
de mediu, tehnice sau de formare pentru 
angajaţi şi astfel dezvoltarea în comun a 
producţiei şi pătrunderea pe piaţă devin 
obiective fezabile.

PUNCTE SLABE
■ Capacități antreprenoriale slab dezvoltate în 

rândul tinerilor;
■ Dezinteresul tinerilor de a se implica în 

economia socială;
■ Promovarea slaba a antreprenoriatului social; 
■ Inexistența unei infrastructuri nedezvoltate 

necesară dezvoltării antreprenoriatului social;
■ Inexistența exemplelor de succes în rândul 

organizaţiilor de tineret; 
■ Cunoaşterea insuficientă a conceptului de 

întreprindere socială în rândul organizaţiilor de 
tineret;

■ Nivel redus al capacităţii de producţie
■ Slaba cunoaştere de către potenţialii 

antreprenori a actelor normative care;
■ Reglementează înfiinţarea şi funcţionarea 

entităţilor economiei sociale.

OPORTUNITĂȚI
■ Noi parteneriate publice și private 

inerne/externe;
■ Oportunităţile de finanţare pentru iniţiative de 

economie socială oferite de Uniunea 
Europeană;

■ Acumularea de experiență antreprenorială;
■ Antreprenoritul social deschide noi posibilităţi 

de dezvoltare la nivel local;
■ Stoparea emigrării în rândul tinerilor
■ Facilităţi Fiscale ;
■ Asigurarea durabilității financiare;
■ Dezvoltare a comunității locale; 
■ Importanța acordată economiei sociale şi 

responsabilităţii sociale la nivel european şi 
internaţional

■ Oportunitatea de a învăţa, prelua şi adapta 
modele de bune practici şi din experienţa altor 
state mai dezvoltate;

■ Accesul la noi tehnologii care să îi permită 
lucrătorului în economia socială să treacă de 
la practici tradiţionale la unele mai productive.

AMENINȚĂRI
■ lipsa reglementărilor necesare dezvoltării 

economiei sociale 
■ Fondurilor bugetare limitate  pentru 

promovarea economiei sociale; 
■ Riscul înalt de faliment;
■ Instabilitate politică; 
■ Economia naţională slab dezvoltată; 
■ Promovare slabă din partea guvernării  a 

economiei sociale; 
■ Rata înaltă a șomajului; 
■ Piață financiară slab dezvoltată pentru 

oferirea creditelor preferențiale;
■ Disciplina economia socială/ antreprenoriatul 

social nu se regăseşte în Curriculum naţional.



STUDIUL
“DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL ÎN RÂNDUL 

CENTRELOR DE TINERET”
CHESTIONAR

1. Denumirea organizaţiei:         
2. Localitatea:                             
3. Domeniul de activitate:          

4. Numărul de ani de activitate al organizaţiei (vă rugăm să bifaţi):

 [   ] mai puţin de 1 an  [   ] 3-5 ani   [   ] 8-10 ani
 [   ] 1-3 ani   [   ] 5-8 ani   [   ] mai mult de 10 ani

5. Cum apreciaţi competenţele existente în organizaţia Dvs cu referire la antreprenoriatul social:

 [   ] nu există competenţe  [   ] competenţe modeste  [   ] competenţe avansate

 6. Cum apreciaţi capacităţile organizaţiei Dvs de a lansa şi gestiona o întreprindere socială?
 (vă rugăm să bifaţi):

 [   ] nu există capacităţi     [   ] altă opţiune, specificaţi 
 [   ] există capacităţi modeste
 [   ] există capacităţi avansate
 [   ] nu cunosc
 
7. În ce măsură organizaţia pe care o reprezentaţi ar fi interesată în lansarea şi dezvoltarea
 întreprinderilor sociale: (vă rugăm să bifaţi):

 [   ] nu este interesată deloc     [   ] altă opţiune, specificaţi 
 [   ] ar fi interesată, dacă va exista susţinere
 [   ] este foarte interesată, indiferent de susţinere 
 [   ] nu cunosc   

 8. În cazul în care organizaţia Dvs ar fi interesată, de ce tip de susţinere aţi 
 avea nevoie pentru a lansa şi/sau dezvolta o întreprindere socială? (vă rugăm să bifaţi):

 [   ] activităţi de advocacy
 [   ] instruire în domeniul lansării şi gestionării întreprinderilor sociale
 [   ] susţinerea întreprinderilor nou create
 [   ] sensibilizarea reprezentanţilor APL şi APC  
 [   ] altă opţiune, specificaţi 

9. Care, în opinia Dvs, sunt barierele în dezvoltarea întreprinderilor sociale
 în Republica Moldova? (vă rugăm să bifaţ)
 
 [   ] insuficienţa de cunoştinţe în domeniul lansării şi gestionării întreprinderilor sociale
 [   ] acces limitat la practici de succes
 [   ] lipsa de facilităţi legale, fiscale, etc
 [   ] altă opţiune, specificaţi  

ANEXA 2: Chestionar
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ANEXA 3: Agenda organizării Focus grupurilor în cadrul Centrelor de Tineret

Ora

13.40 – 14.00

14.00 – 14.20

14.20 – 14.50

14.50 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

Responsabil

Dinu MANOLE 
expert

Dinu MANOLE  
expert
Participanţii la 
focus-grup

Dinu MANOLE  
expert

Dinu MANOLE  
expert
Participanţii la 
focus-grup

Dinu MANOLE  
expert
Participanţii la 
focus-grup

Dinu MANOLE 
expert
Participanţii la 
focus-grup

Tema sesiunii

Înregistrarea participanţilor

Deschiderea seminarului, prezentarea 
participanţilor  

Prezentarea aspectelor teoretico-metodologice 
a studiului:

Forma juridica, caracteristici organizatorice, alte 
caracteristici ale întreprinderilor sociale; 
Experiențe internaţionale: forma juridică ale 
întreprinderilor sociale; Aspectele legislative ce 
țin de inițierea unui antreprenoriat social în 
Republica Moldova

Exercițiul Participativ nr.1
Ce oportunități de afaceri sociale există?  - 

Colectare oportunităţilor de dezvoltare a 
proiectelor de antreprenoriat social  în cadrul 
centrelor de tineret 

Completarea chestionarului:
În ce măsură organizaţia pe care o reprezentaţi 
ar fi interesată în lansarea şi dezvoltarea 
întreprinderilor sociale

Închiderea seminarului. 
Discuții & Concluzii
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Acest ghid este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Consiliului Național al Tineretului din Moldova și nu reflectă în mod necesar 
poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Consiliul Naţional
al Tineretului din Moldova
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