
Economia Sociala

In Romania



Economia sociala – definitii
• in Romania- nu există
• La nivel european- nu exista o definitie unica oficiala
• 1990 - Consiliul valon de economie socială din Belgia: economia socială se compune 
din activităţile economice desfăşurate de societăţi, mai ales cooperative, asociaţii de
ajutor reciproc şi alte asociaţii, a căror etică este în concordanţă cu următoarele 
principii: scopul final este mai degrabă în serviciul membrilor sau al colectivităţii 
decât al profitului, autonomie a gestiunii, proces de decizie democratic, prioritate 
acordată persoanelor şi muncii faţă de capital în procesul de distribuţie a veniturilor
• Centrul Internaţional de Cercetare şi Informare asupra Economiei Publice, Sociale şi
Cooperativelor (CIRIEC): ansamblul de întreprinderi private organizate formal, cu 
autonomie de decizie şi bazate pe libertatea de asociere, înfiinţate pentru a răspunde 
nevoilor propriilor membri prin intermediul pieţei, prin producerea de bunuri şi 
furnizarea de servicii, asigurări şi finanţare, în care procesul decizional şi orice 
distribuire a profitului sau excedentelor între membri nu sunt direct legate de aportul 
de capital sau de cotizaţiile plătite de aceştia, fiecare dintre ei dispunând de câte un 
vot. Conform aceleiași surse, economia socială „include de asemenea organizaţiile
private organizate formal, cu autonomie de decizie şi bazate pe libertatea de asociere, 
care prestează servicii necomerciale pentru gospodării şi ale căror excedente, dacă 
există, nu pot fi însuşite de agenţii economici care le înfiinţează, controlează sau 
finanţează“



Economia sociala- definitii
• Ansamblul activităților cu caracter social şi economic desfășurate de acele 
entități care respectă cumulativ următoarele principii:
– prioritate acordată persoanei faţă de creșterea profitului;
– asociere liberă şi deschisă;
– drept egal de vot al membrilor, independent de aportul de capital sau de valoarea 
cotizaţiilor;
– autonomie decizională, prin capacitatea deplină de alegere sau, după caz, numire 
şi revocare a organelor de conducere, de punere în executare şi de control al 
propriilor activităţi;
– organizare de sine-stătătoare, prin calitatea de persoană juridică de sine-
stătătoare
– independenţa faţă de domeniul public, prin calitatea de persoane juridice de 
drept privat;
– în cazul distribuirii profitului către membri, realizarea acesteia proporţional cu 
activitatea lor în cadrul organizaţiei, şi nu cu aportul de capital sau valoarea 
cotizaţiilor.
• Etică, solidaritate, transparenţă



Economia socială din România ar trebui sa
reprezinte atât din perspectiva dezvoltării 
de afaceri, cât si din perspectiva socială, o 
oportunitate, respectiv o alternativă
functională, realistă, accesibilă la nivelul
comunitătilor din întreaga tară, 
recunoscută, înteleasă si cunoscută de 
publicul larg ca al treilea sector de 
activitate, alături de cel nonprofit si de cel 
al economiei clasice.



Lege nr. 448/2006
din 06/12/2006

privind protecția şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap



Art. 3. ‐ Protecția şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap au la bază 
următoarele principii:

…………
b) prevenirea şi combaterea discriminării; 
c) egalizarea şanselor; 
d) egalitatea de tratament în ceea ce priveşte 

încadrarea în muncă şi ocuparea forței de 
muncă; 
e) solidaritatea socială; 
……………
p) integrarea şi incluziunea socială a 

persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligații 
egale ca toți ceilalți membri ai societății. 



Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice 
sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a 
angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% 
din numărul total de angajaţi. 

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice 
sau private, care nu angajează persoane cu handicap, pot 
opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă 
reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap;

b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria 
activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile 
protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă 
echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile 
prevăzute la lit. a).



Art. 79. ‐ (1) Angajarea persoanei cu handicap în muncă 
se realizează în următoarele forme: 
a) pe piața liberă a muncii; 
b) la domiciliu; 
c) în forme protejate. 
(2) Formele protejate de angajare în muncă sunt: 
a) loc de muncă protejat; 
b) unitate protejată autorizată. 
Art. 80. ‐ Persoanele cu handicap angajate la domiciliu 

beneficiază din partea angajatorului de transportul la şi de 
la domiciliu al materiilor prime şi materialelor necesare în 
activitate, precum şi al produselor finite realizate. 



Art. 81. ‐ (1) Unitățile protejate pot fi înființate 
de orice persoană fizică sau juridică, de drept 
public sau privat, care angajează persoane cu 
handicap. 
(2) Unitățile protejate pot fi: 
a) cu personalitate juridică; 
b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, 

sub formă de secții, ateliere sau alte structuri din 
cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice 
ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, 
precum şi cele organizate de persoana cu handicap 
autorizată, în condițiile legii, să desfăşoare 
activități economice independente.



Art. 82. ‐ (1) Unitățile protejate autorizate 
beneficiază de următoarele drepturi: 
a) scutire de plata taxelor de autorizare la 

înființare şi de reautorizare; 
b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu 

condiția ca cel puțin 75% din fondul obținut prin 
scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau 
pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, 
maşini, utilaje, instalații de lucru şi/sau amenajarea 
locurilor de muncă protejate;
c) alte drepturi acordate de autoritățile 

administrației publice locale finanțate din fondurile 
proprii.



Art. 84. ‐ Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiază de 
următoarele drepturi: 
a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente 

adaptării locurilor de muncă protejate şi achiziționării utilajelor şi 
echipamentelor utilizate în procesul de producție de către persoana 
cu handicap; 
b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu

transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de 
muncă, precum şi a cheltuielilor cu transportul materiilor prime şi al 
produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu handicap, 
angajată pentru muncă la domiciliu; 
c) decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor 

specifice de pregătire, formare şi orientare profesională şi de 
încadrare în muncă a persoanelor cu handicap; 
d) o subvenție de la stat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forței de muncă.



Legea nr. 72/2007

privind stimularea incadrarii in 
munca a elevilor si studentilor



Societăţile care angajeaza pe perioada 
verii studenţi sau liceeni beneficiaza 
de un ajutor de la bugetul de şomaj. 
Pentru fiecare tânăr angajat, societatea 
primeste de la stat câte 250 de lei, 
conform Legii nr. 72/2007



Legea nr. 416/2001
din 18/07/2001

privind venitul minim garantat



Art. 1. ‐ (1) Familiile şi persoanele 
singure, cetățeni români, au dreptul la un 
venit minim garantat ca formă de asistență 
socială.
(2) Venitul minim garantat se asigură prin 

acordarea ajutorului social lunar, în 
condițiile prevăzute de lege.
(3) Instituirea venitului minim garantat se 

întemeiază pe principiul solidarității sociale, 
în cadrul unei politici naționale de asistență 
socială.



Pentru sumele acordate ca ajutor 
social, una dintre persoanele majore apte 
de muncă din familia beneficiară are 
obligația de a presta lunar, la solicitarea 
primarului, acțiuni sau lucrări de interes 
local, fără a se putea depăşi regimul 
normal de lucru şi cu respectarea 
normelor de securitate şi igienă a muncii.



Lista bunurilor imobile care duc la excluderea acordarii 
ajutorului social:
(case de vacanta, piscine, saune)

Lista bunurilor mobile care duc la excluderea acordarii 
ajutorului social:
1.motociclete, motorete si autoturisme cu vechime mai mica de 
10 ani;
2.Autoutilitare, autocamioane, rulote, autobuze, microbuze;
3.Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi;
4.Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
5.Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;
6. Bijuterii si metale pretioase peste 100 grame, blanuri de 
valoare mare, 
7.Camere video, amplificatoare audio, copiatorare;
8.Depozite bancare de peste 3.000 lei.



Lista animalelor/pasarilor care duc la excluderea 
acordarii ajutorului social:
1.peste doua bovine;
2.peste o cabalina;
3.peste 3 porcine;
4.peste 5 ovine/caprine;
5.peste 5 familii de albine;
6.peste 10 capete de iepuri de casa; 
7.peste 25 capete de pasari;
8.crescatorii a caror productie se comercializeaza.



Contractul Colectiv de Munca 
la Nivel Ramura Metal

valabil pana la 31 decembrie 2012.



ART. 52
(1) Absolvenţii şcolilor de maiştri inscrisi la 

scoala cu acordul unitatii vor beneficia, o singura 
data, de un concediu plătit de 30 de zile 
calendaristice pentru pregătirea şi susţinerea 
examenului de diploma, fără a li se afecta 
concediul legal de odihna.
    (2) De drepturile prevăzute la alin. 1 beneficiază 
şi doctoranzii înscrişi la doctorat cu acordul 
unităţii, în vederea sustinerii tezei de doctorat, 
precum şi absolvenţii institutelor de învăţământ 
superior pregatiti în domenii necesare unităţii.



ART. 54
În afară concediului de odihna - în baza documentelor 

prezentate, salariaţii au dreptul la un număr de zile 
calendaristice libere plătite pentru evenimente de 
familie deosebite, după cum urmează:
    a) căsătoria salariatului                                     5 zile;
    b) căsătoria unui copil                                       2 zile;

c) naşterea sau adoptia unui copil                      2 zile;
d) decesului soţului/sotiei, copiilor,

             părinţilor, socrilor                                      3 zile;
e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor                1 zi;
f) donatorii de sânge                            - conform legii;
g) mutarea într-o locuinta din alta localitate       5 zile.



ART. 55
Elevii din învăţământul seral au dreptul la un concediu 

fără plata de 30 de zile calendaristice, care se acorda o 
singura data, la cerere, pentru pregătirea şi prezentarea la 
examenul de bacalaureat.

ART. 56
(1) Studenţii din învăţământul superior, seral sau fără 

frecventa, beneficiază de câte un concediu fără plata de 
pana la 60 de zile calendaristice, la cerere, eşalonat sau 
integral, pentru fiecare an de studiu, numai pe durata 
normală a cursurilor facultăţii.
    (2) Dacă studiile se fac în baza unui contract cu 
unitatea, studenţii pot beneficia şi de un concediu de 
studii plătit, pentru fiecare an de studiu.



ART. 57
Candidaţii care se prezintă la examen sau la colocviul de 

admitere la doctorat beneficiază de un concediu fără plata de 15 
zile. Doctoranzii beneficiază, o singura data, de un concediu de 30 
de zile calendaristice, la cerere, în vederea sustinerii tezei de 
doctorat.

ART. 58
Se acorda la cererea salariatului, o data pe an, 30 de zile 

calendaristice de concediu fără plata, pentru vizitarea soţului 
(sotiei) detaşat(e) în străinătate în interes de serviciu.

ART. 59
Pentru candidaţii la examenul de bacalaureat sau de admitere în 

învăţământul superior se acorda - o singura data - 30 de zile 
calendaristice fără plata, la cerere, cu prezentarea actelor 
doveditoare de participare la concurs.



ART. 66
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul la salariu, reprezentând plusul de acord;
b) premii acordate din fondul de premiere calculat in 

procent de minim 2% din fondul de salarii:
- prima de vacanta,
- bonificatia de sfârşit de an ce se va acorda în doua 

transe, din care una înaintea sarbatorilor de iarna;
c) alte adaosuri convenite prin contractul colectiv de 

munca la nivelul unităţii.
(2) Condiţiile de diferentiere a participării la profit a 

salariaţilor se stabilesc în contractul colectiv de munca 
de la nivelul unităţii.



ART. 89
(1) În vederea unei ocrotiri eficiente a sănătăţii salariaţilor, 

patronul va respecta următoarele obligaţii ce-i revin:
…………………
c) schimbarea locului de munca în situaţia în care starea de 

sănătate a salariatului impune acest lucru, la recomandarea 
organelor medicale de specialitate, în raport cu calificarea 
salariatului şi cu posibilităţile unităţii;

…………………

Din pacate, la nivelul ramurii metal nu exista o evidenta a 
numarului de salariati care trebuiau sa-si schimbe locul de 
munca sau care si-au schimbat locul de munca sau care si-au 
pierdut locul de munca pentru ca patronatul nu le-a oferit 
alternativa si nici cate locuri de munca au oferit patronatele 
pentru salariatii care trebuiau sa-si schimbe locul de munca.



ART. 115
(1) Salariaţii şi membrii familiilor lor, care beneficiază de bilete de 

tratament sau odihna recuperatorie prin sindicat, au dreptul la reducerea 
costului biletelor, ţinându-se seama de salariul de baza şi de sezon, 
diferenţa de preţ fiind suportată de unitate.

(2) Procentele de reducere a costului biletelor în raport cu criteriile 
prevăzute la alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de munca la 
nivelul unităţii, fără a fi mai mici de 50% din valoarea totală a biletului.
    (3) Costul călătoriei pe calea ferată, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este 
posibil, cu mijloacele de transport auto în comun va fi suportat integral de 
unitate pentru salariatul beneficiar al biletului de tratament balnear sau de 
odihna recuperatorie şi în proporţie de 50% pentru membrii de familie.
……………………

(5) Transportul se poate efectua şi cu mijloacele proprii, caz în care 
unitatea va deconta cheltuielile la nivelul transportului C.F.R., clasa a II-a, 
în condiţiile alin. 3.



ART. 117
    La nivelul unităţii se vor aloca fonduri prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli, în limita prevederilor legale, care vor fi utilizate în 
principal pentru:

a) construirea şi întreţinerea de crese şi grădiniţe pentru copiii 
salariaţilor;

b) amenajarea şi întreţinerea de cantine-bufete de incinta pentru 
salariaţi;

…………………
d) cheltuieli cu formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale;

    e) cheltuieli cu formarea economico-socială şi educaţia în 
domeniul relaţiilor de munca;
…………………

h) acţiuni cultural-sportive şi umanitare;
i) construirea de locuinţe.



ART. 121
În vederea asigurării condiţiilor de odihna şi recreere 

în timpul concediului de odihna al salariaţilor, precum şi 
în timpul zilelor nelucrătoare, unităţile, împreună cu 
organizaţiile sindicale, vor face demersuri pentru 
achiziţionarea unor vile pentru odihna la munte şi/sau la 
mare.



ART. 122
    (1) Unitatea va contribui, anual, cu o suma 
necesară sarbatoririi Craciunului, a Zilei 
Copilului şi a zilei de 8 Martie.
    (2) Mărimea fondului şi utilizarea lui se 
negociaza între patron şi sindicate.



Femeile si tinerii beneficiaza de drepturile 
prevazut de conventiile internationale ratificate de 
Romania. Atitudinea celorlalti salariati fata de 
beneficiile sociale ale femeilor si tinerilor este in 
general una pozitiva. La aceasta atitudine pozitiva 
contribuie si procentul destul de mic al tinerilor 
(sub 18 ani) care lucreaza in ramura metal.
- exemplu: initiativa unor parlamentari de a 
modifica legea pensiilor prin cresterea varstei de 
pensionare la femei.



Contracte Colective de Munca 
la nivelul unitatilor



La nivelul fiecarei unitati, se negociaza 
contracte colective de munca. In functie de 
fiecare sindicat, drepturile prevazute la nivelul 
Contractului colectiv de munca pe ramura metal 
pot fi imbunatatite.



Exista prevederi in contractele colective de 
munca prin care patronatul:
- acorda ajutoare sociale pentru salariati in vederea petrecerii 
concediului de odihna in statiuni;
- acorda ajutoare sociale nu numai pentru salariati ci si pentru 
familiile acestora;
- acorda ajutoare sociale/sponsorizari pentru studentii care 
urmeaza o facultate de interes pentru unitate;
- impreuna cu sindicatul organizeaza ziua unitatii. In aceasta 
zi, se organizeaza petreceri in aer liber la care participa 
salariatii impreuna cu familiile lor;
- acorda bonusuri/premieri pentru salariatii care ies la pensie 
de la respectiva societate.



Exista prevederi in contractele colective de 
munca prin care patronatul:
- participa impreuna cu autoritatile locale la construirea de 
locuinte sociale pentru salariatii societatii;
- acorda sponsorizari scolilor de profil din localitatea in care 
societatea isi are sediul;
- acorda sponsorizari activitatilor culturale si/sau sportive.



Scoala Profesionala Germana 
Kronstadt

exemplu de participare activa a unor 
societati cu sediul in Brasov, la functionarea 

unei scoli profesionale



Funcţionarea eficientă a economiei sociale
va contribui realist şi eficient atât la

(re)inserţia socio-profesională a grupurilor
vulnerabile, cât şi la creşterea coeziunii

sociale şi dezvoltării comunitare



FSLI-Metal
Suba Arpad


