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“Nimic Nu este imposibil peNtru cel care îNcearcă.”

“FoNdurile de dezvoltare regioNală trebuie 
folosite cu prioritate pentru rezolvarea 

problemei sărăciei îN româNia.”

Alexandru cel Mare

Corina Creţu, comisar european pentru 

Politici Regionale



UnUl din CinCi Români se ConfRUntă CU săRăCia deteRminată 
de venitUl insUfiCient. tRei sfeRtURi dintRe PeRsoanele săRa-
Ce se află în aCeastă sitUaţie de Cel PUţin tRei ani. 

lipsa accesului la educaţie este cauză şi în acelasi timp efect al marginalizării soci-
ale. de asemenea, excluziunea socială ia forme multiple, transmiţându-se adeseori 
de la o generaţie la următoarea. lipsa de acţiune a sistemului pentru a oferi soluţii 
pentru incluziunea socio-economică a persoanelor cu nivel scăzut de educaţie gene-
rează un efect de perpetuare şi multiplicare a marginalizării sociale.

PREMISE

atunci când, din diferite motive, anii de şcoală (educaţia formală) lipsesc, pregătirea 
personală şi profesională trebuie să fie suplinită. Cum? Prin orice mijloace, acţiuni, 
proiecte, care să-i ajute pe cei mai puţin înzestraţi (poate cu mai puţin talent pentru 
învăţătură sau doar cu mai puţin noroc) să dobândească acele abilităţi care să le 
permită să-şi găsească un loc de muncă, să răspundă cerințelor angajatorilor, să se 
poată integra într-un mediu lucrativ şi într-o echipă, să se dezvolte profesional, să 
urmărească obiective pe termen lung etc.





educaţia scăzută reprezintă o barieră importantă în accederea 
la locuri de muncă şi, astfel, în posibilitatea dobândirii unui 
statut social caracterizat prin stabilitate şi perspectivă. eco-
nomia actuală (şi cea viitoare), aflată într-un ritm accelerat al 
schimbării permanente, va integra exclusiv persoanele capa-
bile să răspundă exigenţelor profesionale, apte să facă faţă 
oricăror provocări, dinamice, cu viteză de reacţie rapidă, cu 
o atitudine pozitivă faţă de muncă, responsabile, dispuse să 
lucreze în echipă şi să se integreze în orice mediu. 

ContextUl PRezent şi viitoR de Pe Piaţa 
mUnCii imPUne o ContinUă PRegătiRe, atât 
la nivel PRofesional, Cât şi la nivel soCial.

REZULTATE



124 persoane din grupurile vulnerabile (tineri care au părăsit timpuriu şcoala, beneficiari ai ajutorului so-
cial, femei aflate în situaţii de risc):
- informate şi consiliate profesional în vederea accederii pe piaţa muncii
- Calificate gratuit în meseriile şlefuitor metale şi presator mase plastice 

81 persoane din grupurile vulnerabile iniţiate în competenţe socio-civice şi de comunicare în limba română



în perspectiva europa 2020, economia socială joacă un rol esențial, dat 
de însăși definiția acestui concept. numită și „al treilea sector”, econo-
mia socială s-a dezvoltat în urmă cu aproape trei secole din necesitatea 
de a găsi soluții inovatoare la problemele comunităților locale (sociale 
sau economice), dar și ca dorință de satisfacere a nevoilor care erau 
insuficient acoperite de sectorul public sau privat. 

în ComPaRație CU eConomia de Piață, eConomia so-
Cială aRe dRePt sCoP PRinCiPal nU obțineRea de 
PRofit, Ci îmbuNătățirea coNdițiilor de viață și 
oFerirea de Noi oportuNități peNtru persoaNe-
le dezavantajate sau care fac parte din cate-
gorii vulNerabile. 

Cu toate că există câteva diferențe de la stat la stat, în întreaga Uniune 
europeană sunt entități comparabile care au aceleași caracteristici cu 
societățile mutuale, cooperativele, asociațiile etc, dar nu sunt neapărat 
descrise ca făcând parte din economia socială, deci nu beneficiază de o 
reglementare juridică.

PREMISE





economia socială contribuie la remedie-
rea a trei dezechilibre importante de pe 
piaţa forţei de muncă: şomajul; insecuri-
tatea locului de muncă şi, respectiv, in-
capacitatea de a ocupa un loc de muncă;  
excluziunea socială de pe piaţa forţei de 
muncă a grupurilor vulnerabile.

în România, ocuparea forţei de muncă în 
cadrul economiei sociale însumează doar 
163.350 persoane, reprezentând 1,77% 
din total forţă de muncă ocupată, ceea ce 
poziţionează ţara noastră pe locul 22 în 
Uniunea europeană. 

REZULTATE



6 structuri de economie sociale funcţionale  

- 2 centre de colectare şi presare deşeuri (jud. giurgiu)

- 4 ateriere de confecţii metalice, montare şi vopsire 

(jud. bistriţa-năsăud)

- 3 structuri înfiinţare în mediul rural

- 3 structuri înfiinţate în mediul urban

- 24 locuri de muncă nou create

- 18 angajaţi provenţi din grupurile vulnerabile 

iNtegrarea socială asigură oameNilor Nu doar iNdepeNdeNţa ecoNomică, ci şi demNitatea, 
participarea îN cadrul societăţii şi accesul la servicii şi Facilităţi.



eFecte pozitive pe termeN luNg ale activităţilor 
proiectului:

- îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor grupurilor vulnerabile, 

ceea ce le va facilita accesul pe piaţa muncii, integrarea socio-profesională, con-

struirea unui traseu profesional de durată

- asigurarea unui start socio-profesional pentru persoanele din grupurile vulne-

rabile angajate, transformarea acestora din persoane asistate social în persoane 

care produc un venit, îşi susţin familia, contribuie la dezvoltarea economiei şi so-

cietăţii

- creşterea ratei de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile 

- dezvoltarea economică şi socială a zonelor de implementare, prin integrarea, 

dezvoltarea şi participarea activă în viaţa acestor comunităţi a 6 structuri de eco-

nomie socială

- creşterea empatiei şi înţelegerii comunităţii faţă de nevoile grupurilor vulnerabi-

le, dezvoltarea de atitudini participative în situații de opresiune, ceea ce va duce la 

transmiterea unui model societal incluziv

- dezvoltarea conceptului de economie socială, prin modelul de viabilitate trans-

mis de structurile de economie socială înfiinţate prin proiect





statele din Uniunea europeană generează, în medie, anual, 492 kg deşeuri municipale/ persoană, din care 34% sunt depozitate, 
24% incinerate, 27% reciclate şi 15% compostate. în România, se generează aproximativ 389 kg deşeuri/ persoană, dar numai 
1% sunt reciclate, restul fiind depuse la gropile de gunoi, ceea ce poziţionează ţara noastră pe ultimul loc în europa la capitolul 
reciclare. nemţii şi austriecii sunt campionii reciclării, cu 65%, respectiv 62% deşeuri valorificate. 

Centre de ColeCtare şi presare deşeuri reCiClabile 



aplicarea directivei 2008/98/Ce impune ţării noastre obiective ambiţioase: până în anul 2020, reciclarea în proporţie de 50% a 
deşeurilor menajere şi în proporţie de 70% a deşeurilor din construcţie şi demolare. în România, doar 6,3% din totalul deşeurilor 
reciclabile generate sunt colectate selectiv, restul se regăseşte în masa de deşeuri colectate în amestec şi trimise către staţiile de 
sortare şi depozitele de deşeuri. deci mult în urmă faţă de o medie europeană care se situează la 38%. 



- ziare, reviste, broşuri publicitare, printuri, caiete, cutii 

de carton, role de hârtie, cutii alimentare de carton (suc 

de fructe, lapte etc.), cofraje de ouă, toate ambalajele de 

carton – indiferent de formă - folosite la împachetatul 

produselor care intră în magazine etc.

- recipiente din plastic pentru băuturi (Pet) şi cele ale 

produselor lactate, recipientele produselor cosmetice şi 

ale detergenţilor, caserole de plastic, veselă de plastic, 

ambalaje din plastic, recipiente din plastic pentru ali-

mente etc. 

Ce reCiClăm



- colectarea deşeurilor reciclabile de la persoane fizice şi agenți economici (fabrici, supermarketuri, firme etc) 

- procesarea deșeurilor – introducerea deșeurilor în presă şi transformarea lor în baloţi de circa 100 kg

- valorificarea deşeurilor – livrarea baloţilor de deşeuri către reciclatori

ETapElE rEciclării



Atelier confecţii inox, Atelier confecţii fier 
forjAt, Atelier montAj confecţii metAlice

obiectele decorative din fier forjat sunt destinate atât amenajărilor interioarelor, cât şi exterioarelor, îmbinând caracterul dur 
al produsului cu nuanţe, culori sau aranjamente care emană căldură şi apropiere. avantajul fierului este că se poate adapta, prin 
formă, culoare sau design, oricărui spaţiu, fie el rustic, modern sau clasic, destinat locuinţelor, clădirilor de birouri, restaurantelor 
sau hotelurilor.

Comparativ cu alte materiale, fierul forjat prezintă o serie de avantaje: design inovator, costuri reduse cu întreţinerea etc. în ceea 
ce priveşte durabilitatea, fierul forjat are un avantaj net faţă de celelalte materiale de construcţii concurente, rezistând sute de ani. 

tipuri de produse realizate: balustrade, garduri, scări etc.





•	 vopsirea electrostatică este o tehnologie superioară de aplicare a unei vopsele, sub formă de pudră, pe suprafeţele metalice 
care sunt ulterior tratate termic, asigurându-se, astfel, o rezistenţă îndelungată la uzură şi abraziune. vopsirea pieselor cu 
vopsea pulbere în câmp electrostatic asigură o calitate superioară a produsului finit, atât din punct de vedere al rezistenţei 
mecanice, la coroziune, cât şi a aspectului comercial. 

•	 motivul principal pentru care se preferă această tehnologie este aderenţa net superioară a vopselei la suprafaţa metalică 
tratată şi uniformizarea mult mai bună a stratului de vopsea. Un alt avantaj îl reprezintă acoperirea calitativ superioară faţă de 
modalităţile de vopsire convenţionale (vopsea lichidă), rezultatul fiind o peliculă dură, rezistentă la acţiune mecanică (stratul 
de vopsea nu se crapă la îndoire, nu se exfoliază) şi la factorii meteorologici. 

•	 Proces de vopsire: pregătirea suprafeţei de vopsire, vopsirea propriu-zisă, procesul de polimerizare, răcirea şi descărcarea 
pieselor. 

Atelier vopsitorie în câmp electrostAtic





întreprinderile din sectorul economiei sociale au peste 11 milioane de angajați în Uniunea europeană și reprezintă 6% din întreaga 
forță de muncă a Uniunii, respectiv 10% din totalitatea întreprinderilor europene, și anume 2 milioane de întreprinderi.

ţări în care conceptul de economie socială este larg răspîndit - spania, franţa, Portugalia, belgia, irlanda și grecia. se evidențiază 
în special două state: franţa - prima țară care a recunoscut politic și juridic conceptul modern de economie socială, prin decretul 
din decembrie 1981 -, şi spania – care, în 2011, a adoptat prima lege națională din europa referitoare la economia socială. 

ţări în care conceptul de economie socială se bucură de un nivel moderat de acceptare - italia, Cipru, danemarca, finlanda, 
luxemburg, suedia, letonia, malta, Polonia, bulgaria şi islanda. în aceste state, conceptul de economie socială coexistă alături 
de alte concepte, precum sectorul non-profit, sectorul de voluntariat şi întreprinderile sociale. în marea britanie, nivelul redus de 
conștientizare a economiei sociale contrastează cu politica guvernului de sprijin pentru întreprinderile sociale.

ţări în care conceptul de economie socială este puțin sau deloc cunoscut: austria, Cehia, estonia, germania, Ungaria, lituania, 
olanda, slovacia, România, Croaţia și slovenia. se observă un grup care cuprinde în principal ţările germanice, precum și cele care 
au aderat de curând la Uniunea europeană.

ConCeptul de eConomie soCială 
la nivel european





fondul social european (fse), unul dintre fonduri-
le structurale ale Uniunii europene, a fost creat în 
1957 cu scopul de a reduce diferențele existente 
la nivelul statelor și regiunilor europene în mate-
rie de prosperitate și standarde de viață. Repre-
zentând aproape 10% din bugetul total al Ue, fse 
finanțează zeci de mii de proiecte la nivel euro-
pean, beneficiari fiind în special statele membre și 
regiunile insuficient dezvoltate din punct de vedere 
economic. la sfârșitul perioadei 2007-2013, nu-
mărul persoanelor care au fost vizate de măsurile 
finanțate de fse era de 10 milioane pe an, cu o 
valoare a ajutorului de 76 de miliarde de euro din 

acest fond, sumă completată de cele 36 de miliar-
de de euro provenite de la bugetele naționale. în 
România, valoarea proiectelor cofinanţate de fon-
dul social european atinge suma de 3,684 miliarde 
de euro. din această sumă, 3,476 miliarde euro au 
fost destinate Programului operaţional sectorial 
dezvoltarea Resurselor Umane (PosdRU) pen-
tru investiţii în capitalul uman, plecându-se de la 
premisa că o forţă de muncă înalt calificată, cu un 
nivel de educaţie ridicat, având capacitatea de a 
se adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare 
ale pieţelor, este esenţială pentru o economie com-
petitivă şi dinamică.

fondul social european



fse sprijină măsuri precum: 

• învățarea pe tot parcusul vieții și formarea lucrătorilor; 
• sprijinirea lucrătorilor și a întreprinderilor în contextul restructurării; 
• reducerea abandonului școlar și susținerea prin măsuri concrete a șomerilor tineri; 
• integrarea pe piața muncii a persoanelor dezavantajate, inclusiv a rromilor; 
• reformarea sistemelor de educație și formare; 

Pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeană propune ca 20% din finanțarea FSE acordată statelor 
membre să fie destinată în mod specific promovării incluziunii sociale.



6 structuri de economie sociale înfiinţate:

4 structuri de economie socială în jud bistriţa năsăud (atelier confecţii inox, atelier confecţii fier forjat, atelier de

montaj confecţii inox şi confecţii fier forjat, atelier de vopsitorie în câmp electrostatic)

2 structuri de economie socială în jud. giurgiu (centre de colectare şi presare deșeuri reciclabile)

24 locuri de muncă nou create

Valoare proiect: 3.246.565,83 lei
Valoare asistenţă financiară nerambursabilă: 3.181.634,51 lei

Durată proiect: 1 octombrie 2014 – 15 decembrie 2015

Parteneriat proiect: 
CentRUl CReştin de ReintegRaRe soCială onisim, 

asoCiaţia in.motion, 
sC next steP adveRtising sRl, 

gRUPUl de dialog PentRU ComUnitate

toate acestea au fost posibile datorită implicării uniunii europene în dezvoltarea capitalului uman din 
regiunile Nord-vest şi sud muntenia, prin programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor uma-
ne 2007-2013 – investeşte în oameni!
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