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Istoric 

 Originile conceptului de economie socială (ES) sunt atribuite

socialiştilor utopici francezi de la sfârşitul secolului al XIII-

lea. Aceştia respingeau modelul laissez-faire al economiei

liberale şi considerau că cel mai bun mjloc de asigurare a

bunăstării cetăţenilor era crearea de sisteme sociale şi

promovarea de soluţii colective pentru problemele sociale.



Istoric 

Unităţile de bază ale ES sunt întreprinderile sociale.
Întreprinderile sociale sunt iniţiative economice, rezultat al
asocierii, bazate pe valorile solidarităţii, autonomiei şi cetăţeniei
şi pe următoarele principii:

 scopul fundamental este de servi membrii comunităţii mai 
degabă decât de a acumula profit;

 management-ul este autonom (separat de programele publice);

 procesul de luare a deciziilor este democratic;

 persoanele primează asupra capitalului (Defourny, 1991)



Istoric 

Economia socială se regăseşte în majoritatea sectoarelor.

Cooperativele sunt în special active în anumite domenii,

precum instituţii bancare, meşteşuguri, producţie agricolă şi

comerţ. Societăţile mutuale sunt în principal active în sectorul

de asigurări şi ipotecar, în timp ce asociaţiile şi fundaţiile sunt

actori esenţiali în furnizarea de servicii medicale şi sociale,

sporturi şi recreere, cultură, potecţia mediului, drepturile

omului, ajutor pentru dezvoltare, drepturile consumatorilor,

educaţie, instruire şi cercetare.



Istoric 

Pe lângă implicaţiile economice ale activităţilor ES  (producerea şi 
distribuţia de bunuri şi servicii, riscuri economice, volum de lucru plătit), 
există şi o dimensiune socială definitorie a acestui tip de activităţi care 
cuprinde următoarele elemente:

 o iniţiativă lansată de un grup de cetăţeni;

 puterea de luare a deciziei nu se bazează pe proprietatea asupra 
capitalului;

 o natură paricipatorie, care implică persoanele afectate de acea 
activitate;

 o distribuire limtată a profitului;

 un scop declarat de a servi interesele comunităţii.



Domenii de interes  

a)integrare profesională (instruire şi integrarea a persoanelor aflate 

în şomaj); 

b) servicii sociale (servicii pentru copii, pentru persoane vârstnice, 

de proximitate, sprijin pentru persoane dezavantajate); 

c) dezvoltarea locală a zonelor dezavantajate (întreprinderi sociale 

în zone rurale izolate, regenerare urbană).



- Economia sociala (ES) este o parte a economiei care nu este

nici privata, nici publica.

- Obiectivul ES nu este de opera pentru profit financiar, ci de

a servi interesele membrilor sau ale comunitatii.

Economia sociala



Intreprinderile sociale

 scopul fundamental este de servi membrii comunităţii 

mai degrabă decât de a acumula profit;

 management-ul este autonom (separat de programele 

publice);

 procesul de luare a deciziilor este democratic;

 persoana primează in faţa capitalului.



- Cooperative

- Societati mutuale

- Asociatii

- Fundatii

Intreprinderile sociale



Importanţa economiei sociale

• contribuţie esenţială şi pozitivă la schimbarea socială;

• satisface nevoi noi care nu sunt acoperite nici de stat, nici de 

piaţă;

• creează noi modalităţi de a oferi oamenilor un loc şi un rol în 

viaţa economică şi socială. 
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Asociere pentru auto-ajutorare

• practică a lucrului împreună cu alte persoane pentru 

rezolvarea unei probleme comune;

• primeaza interesul membrilor si actionarilor auto-interesati;

• genereaza profit pentru membri sau actionari;

• cooperative si societati mutuale.



Antreprenoriat social

• initiative ale organizatiilor non-profit prin care sunt ajutate

persoane si categorii de persoane vulnerabile din punct de 

vedere socio-economic;

• primeaza interesul general al grupurilor populaţiei cărora le 

sunt oferite servicii;

• organizaţiile non-profit nu generează profit pentru fondatorii

sau directorii lor



Economia solidaritatii

persoane si grupuri vulnerabile (beneficiari)
nevoi

servicii
furnizori profesionişti de servicii

activităţi comerciale 

activităţi non-comerciale monetare 

activităţi non-monetare



Sistemul cooperatist în România

Cooperaţia reprezintă un sector specific al economiei care funcţionează
prin societăţi cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel
teritorial si naţional.

Formele de cooperative în România

 Formele de societăţi cooperatiste în România sunt:

 Societăţile cooperative

 cooperativele de credit

 cooperativele agricole



Organizaţiile neguvernamentale –

prestatoare de servicii 

Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot desfăşura orice alte activităţi
economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în
strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice

Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot înfiinţa societăţi
comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii, fundaţii şi federaţii
din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc
în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu
pentru realizarea scopului asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei



Activităţi economice desfăşurate de ONG

Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot desfăşura orice alte
activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi
sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice

Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot înfiinţa societăţi
comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii, fundaţii şi federaţii
din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se 
reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod 
obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei, fundaţiei sau
federaţiei



Activităţi economice desfăşurate de 

ONG
Veniturile asociaţiilor sau federaţiilor provin din: 

 a) cotizaţiile membrilor; 

 b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii
legale; 

 c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii; 

 d) venituri realizate din activităţi economice directe; 

 e) donaţii, sponsorizări sau legate; 

 f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;@ 

 g) alte venituri prevăzute de lege. 



Impozitarea activităţilor economice

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt
scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi
economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-
un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata
impozitului pe profit.

Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit 
pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât
cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin
aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, după caz. 



Activităţi scutite de la plata 

impozitului pe profit
Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata

impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri: 

a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor; 

b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor; 

c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare; 

d) veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi

demonstraţii sportive; 

e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare; 

f) dividendele, dobânzile şi veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare

obţinute din plasarea veniturilor scutite; 

g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole; 

h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile; 



Organizaţiile mutuale

 Casele de ajutor reciproc

Legea 112/1996 reprezintă temeiul legal al constituirii şi

reglementează funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale

salariatilor. Acestea sunt asociatii fara scop patrimonial,

organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor, in

vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor lor.

Membrii unei case de ajutor reciproc a salariatilor pot fi numai

persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariatilor

isi desfasoara activitatea exclusiv cu membrii acestora.




