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Rezumat. Economia socială este un con-
cept relativ nou în Republica Moldova, un 
instrument folosit pentru a găsi soluții la 
problema excluziunii sociale. În combinație 
cu alte politici și măsuri pentru integrarea 
comunităților defavorizate, economia socială 
poate deveni una dintre soluțiile pe termen 
lung pentru integrarea persoanelor din cate-
gorii defavorizate ale populației în lupta îm-
potriva sărăciei, recalificării și ocupării forței 
de muncă etc..Principalele forme organizato-
rice și juridice ale antreprenoriatului social în 
Republica Moldova sunt întreprinderile socia-
le și întreprinderea socială de inserție.

Cuvinte cheie: economie socială, antre-
prenoriat social, cooperative, societăți mutu-
ale, asociații, fundații, întreprinderi sociale, 
întreprinderea socială de inserție.

Economia socială joacă un rol 
esen țial în economia europeană com-
binând profitabilitatea cu solidarita-
tea, creând locuri de muncă de bună 
calitate, consolidând coeziunea soci-
ală, economică și regională, generând 
capital social, promovând cetățenia 
activă, solidaritatea și un tip de econo-
mie care acordă prioritate oamenilor, 
sprijinind dezvoltarea durabilă și ino-
varea socială, tehnologică și de mediu.

Economia socială, denumită in-
formal și cel de-al treilea sector 
(Figura 1), este definită ca fiind an-
samblul activităților organizate in-
dependent de sectorul public, al că-
ror scop este să servească interesul 
general, interesele unei colectivități 
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Social economy plays an essential 
part in European economy, combi-
ning profitability and solidarity, cre-
ating quality workplaces, consolida-
ting social, economic and regional 
cohesion, generating social income, 
promoting active citizenship, solida-
rity and a type of economy that puts 
people first, supporting sustainable 
development and social, technologi-
cal and environmental innovation.  

Social economy, informally en-
titled the third sector (Figure 1), is 
defined as the set of activities orga-
nized independently from the public 
sector, whose purpose is to serve 
the general interest, the interests 
of a community and / or personal 
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și/sau interesele personale nepatri-
moniale, prin: creșterea gradului de 
ocupare a persoanelor aparținând 
grupului vulnerabil; producerea și 
furnizarea de bunuri; prestarea de 
servicii; execuția de lucrări.

Întreprinderile din economia socia-
lă sunt de regulă întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-uri) care contribuie la 
crearea unui model economic durabil 
în care persoanele sunt mai importan-
te decât capitalul. Nu există un model 
unic juridic pentru aceste întreprin-
deri. Multe întreprinderi sociale sunt 
înregistrate ca fiind companii private, 
altele sunt în formă de cooperative so-
ciale, asociații, fundații, organizații de 
voluntariat, organizații de caritate sau 
mutuale. În general, întreprinderile so-
ciale operează în următoarele dome-
nii: integrare pe piața forței de muncă; 
servicii sociale; dezvoltare locală.

Figura 1. Locul economiei sociale 
în economia națională [3]

non-patrimonial interests, through: 
increasing the employment rate of 
people from vulnerable groups; pro-
duction and supply of goods; provi-
sion of services; execution of works.

Social enterprises are general-
ly small and medium enterprises 
(SMEs) contributing to the creation 
of a sustainable economic mod-
el in which the individual is more 
important than the capital. There 
is no unique juridical pattern for 
these enterprises. Many social en-
terprises are registered as private 
companies, others are social coop-
eratives, associations, foundations, 
volunteer organizations, charity or 
mutual support organizations. Gen-
erally, social enterprises operate in 
one of the following fields: work-
force integration, social services, 
local development. 

Photo 1. Social economy in  
national economy [3]
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Întreprinderile din sectorul eco-
nomiei sociale se caracterizează 
printr-o implicare personală puter-
nică a membrilor săi în conducerea 
societății și prin absența scopului 
fundamental al organizațiilor eco-
nomice tradiționale – obținerea unui 
profit (Tabelul 1).

Datorită modului specific de a face 
afaceri, care asociază performanța 
economică, funcționarea democratică 
și solidaritatea în rândul membrilor, 
aceste organizații contribuie la pune-
rea în aplicare a unor obiective comu-
nitare, în special în domeniile ocupării 
forței de muncă și a coeziunii sociale.

O întreprindere socială funcțio-
nează ca un agent economic, produ-
ce bunuri și servicii pe care le oferă 
pe piață, dar își conduce operați-
unile și redirecționează surplusul 
pentru a îndeplini scopurile sociale, 
culturale sau de protecție a mediu-

The enterprises in the field of 
social economy are characterized 
by the members’ strong personal 
involvement in the entity’s mana-
gement and by the lack of the fun-
damental goal of traditional econo-
mic organizations – to obtain profit. 
(Table 1).

Due to the specific manner of 
doing business, associating econo-
mic performance, democratic func-
tioning and solidarity between all 
its members, these organizations 
contribute to setting into practice of 
community objectives, especially in 
the fields of workforce employment 
and social cohesion.  

A social enterprise functions as 
an economic agent, produces goods 
and services they put on the market, 
but also manages its operations and 
redirects surplus to accomplish so-
cial, cultural or environment protec-

Tabelul 1 
Principalele diferențe între economia socială şi cea tradițională [2]

Table 1 
The main differences between social and traditional economy [2]

Economia tradițională
Traditional economy

Economia socială
Social economy

Scop
Goal

Maximalizarea profitului
To maximize profit

Rezolvarea unei probleme sociale
To solve a social issue

Poziția beneficiilor 
sociale
The position of social 
benefits

Secundare
Secondary

Centrale
Central

Proveniența princi-
pală a resurselor 
financiare
The main source of 
financial resources

Valorificarea bunurilor/
serviciilor prestate
Selling goods / delivered 
services

Activități economice, donații, 
sponsorizări
Economic activities, donations / 
sponsorships

Rolul banilor
The role of money

Scop în sine
A goal in itself

Instrument
An instrument

Forma de organizare
Organization

Organizație economică (SRL, SA)
Economic organization (limited 
liability company, share 
company)

Variabilă în funcție de scopul urmărit 
(ex. cooperativa, SRL)
Varies in accordance to the goal 
(cooperative, limited liability company)
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lui. Întreprinderea socială are două 
scopuri principale: 

1) îndeplinirea obiectivelor sociale, 
culturale, de protecție a mediului, etc.;

2) obținerea de venituri pentru 
îndeplinirea obiectivelor. 

Principalele domenii de activitate 
ale entităților de economie socială 
pot fi: prestări servicii, agricultură și 
industrie alimentară, comerț și pro-
ducție industrială. 

În cadrul Uniunii Europene prin-
cipalele forme de organizare ale 
economiei sociale sunt: cooperative-
le și societățile mutuale, asociațiile 
și fundațiile, considerate totodată și 
forme tradiționale ale sectorului. [4]

Cooperativele au apărut o dată cu 
procesul de industrializare, pentru a 
răspunde provocărilor ocupării for-
ței de muncă și nevoilor economice 
și sociale ale indivizilor și grupurilor 
care erau nemulțumiți de noua piață 
a muncii și alegeau moduri alternati-
ve de angajare și asociere. În timp ce 
unele tipuri de cooperative, precum 
cooperativele agricole, au apărut 
aproape peste tot, altele țineau mai 
mult de specificul fiecărei țări, cum 
sunt cooperativele de consum în An-
glia și cooperativele de construcții de 
locuințe în Germania, Marea Britanie 
și Suedia. În țările unde ritmul indus-
trializării a fost mai lent, cum a fost 
cazul Franței și Italiei, cooperativele 
de producție ale muncitorilor au fost 
dezvoltate și au fost promovate în 
provinciile industrializate.

Societatea mutuală reprezintă o 
asociație autonomă de persoane (en-
tități juridice sau persoane fizice) uni-
te în mod voluntar pentru scopul prin-
cipal de a satisface nevoile lor comune 
de asigurare, grijă și îngrijire, sănătate 
și bănci, care au activități supuse com-

tion goals. The social enterprise has 
two main goals: 

1) to accomplish social, cultural, 
environment protection, etc. goals;  

2) to obtain income to reach the-
se objectives. 

The main fields of activity of soci-
al economy entities can be: services, 
agriculture and food industry, in-
dustrial commerce and production.  

Within the European Union the 
main types of organization of so-
cial economy entities are: mutual 
support cooperatives and compa-
nies, associations and foundations, 
being also considered as traditional 
forms of the sector. [4]

Cooperatives appeared the same 
time as the industrialization process, 
in order to address the challenges of 
workforce employment and the so-
cial and economic needs of individu-
als and groups who were unsatisfied 
with the new labor market and cho-
se alternative ways of employment 
and association. While some types 
of cooperatives, such as the agricul-
tural cooperatives, appeared almost 
everywhere, others were more rela-
ted to the specificity of each country, 
such as consumption cooperatives 
from England and house building 
cooperatives from Germany, Great 
Britain and Sweden. In the countries 
in which industrialization progres-
sed smaller, such as France and Italy, 
production cooperatives of workers 
were developed and promoted in in-
dustrialized provinces. 

The mutual support company 
represents an autonomous associa-
tion of individuals (juridical entities 
or physical individuals) voluntarily 
united for the main goal of satisfying 
their common needs for insurance, 
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petiției. Aceasta operează în confor-
mitate cu principiul solidarității între 
membri, care participă la conducerea 
afacerii, și răspunde principiilor ab-
senței acțiunilor, libertății de afiliere, 
existenței unor obiective care nu sunt 
exclusiv de obținere de profit, solida-
ritate, democrație și independență.

Asociațiile sunt actori social 
economici. Asociațiile împărtășesc 
valorile democrației, primatul indi-
vidului și al obiectivelor sociale față 
de capital și sunt dedicate membri-
lor lor și interesului general. De ace-
ea, se disting de întreprinderile co-
merciale prin faptul că nu activează 
pentru profit, scopul lor fiind acela 
de a contribui la interesul general.

Asociațiile sunt un loc pentru ex-
primare și informare. Ele joacă diferi-
te roluri în societate, cum sunt furni-
zarea de servicii, activități militante, 
asistență, integrare și pregătire. Ele 
răspund la toate nevoile exprimate, 
dar și implicite, datorită rolului lor de 
actori sociali; parteneri în definirea, 
implementarea și urmărirea politici-
lor publice; parteneri ai autorităților 
publice în misiunea lor de prestare a 
serviciilor de interes general.

Astfel, asociațiile își asumă un rol 
social și sunt implicate în dezvolta-
rea de acțiuni colective, de dezvol-
tare locală, de dezvoltare durabilă 
pentru oameni, asigurând o adevă-
rată productivitate socială. Asocia-
țiile sunt jucători importanți în dez-
voltarea Uniunii Europene și niciun 
progres nu poate fi înregistrat fără 
construirea unui proiect social și po-
litic pentru Europa fără participarea 
cetățenilor ei și a actorilor sociali.

Asociațiile sunt active în sub-sec-
torul non-piață. Ele includ organiza-
ții caritabile, organizații de ușurare 

care and support, health and ban-
king, who develop activities prone to 
competition. They operate according 
to the principle of member solidarity, 
everyone is involved in the manage-
ment of the business and respects the 
principle of absence of actions, the 
freedom to associate, the existence of 
objectives which do not refer exclu-
sively to obtaining a profit, solidarity, 
democracy and independence. 

The associations are social eco-
nomic actors. They have in common 
the values of democracy, the con-
cern for the individual and the so-
cial objectives regarding the capital. 
They are also different from com-
mercial enterprises through the fact 
that they do no develop activities for 
profit, their goal being to contribute 
to the general interest. 

The associations are a place for 
expression and information. They 
play different parts in society, such as 
supplier of services, advocates, assis-
tance, integration and training. They 
answer different identified and im-
plicit needs due to their role of social 
actors; associations are partners in 
defining, implementing and follow-up 
of public policies; they are partners of 
public authorities in their mission to 
deliver services of general interest.  

This shows that associations 
take up a social role and are invol-
ved in developing collective actions, 
in local development, sustainable 
development addressing people, 
ensuring a true social productivity. 
These entities are important players 
in developing the European Union 
and no progress can be registered 
without building a social and politi-
cal project for Europe without invol-
ving its citizens and its social actors. 
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și ajutor, sindicate, societăți profe-
sionale sau academice, asociații ale 
consumatorilor, partide politice, bi-
serici sau societăți religioase, aspec-
te culturale, recreaționale, educațio-
nale, cetățenești, sociale și îngrijirea 
sănătății, de mediu, cluburi sportive, 
care reunesc un număr mare de or-
ganizații cu milioane de membrii in-
dividuali. 

În întreaga Europă, fundațiile 
primesc din ce în ce mai multă aten-
ție și capătă un rol mai central în dis-
cuțiile politice asupra viitorului pro-
blemelor economice, sociale și de 
mediu, cât și în domeniul cercetării 
și inovării, între altele, întrucât în-
cearcă să îmbunătățească condițiile 
de viață și calitatea vieții publicului 
general și a unor persoane specifice 
dezavantajate.

Este greu de dat o definiție ge-
nerică a „fundației” pentru întreaga 
Europă din cauza multor limbi și 
culturi din Europa și a mediilor ju-
ridice/fiscale diferite de la o țară la 
alta. Cu toate acestea, există în Euro-
pa un concept acceptat și înțeles în 
mod general despre ce sunt fundați-
ile în beneficiu public. Acestea sunt 
entități pentru beneficiul public, ba-
zate pe active și conduse de un scop. 
Nu au membri sau acționari și sunt 
organizații non-profit constituite 
separat. Fundațiile se concentrează 
pe domenii care merg de la mediu, 
servicii sociale, sănătate și educa-
ție, până la știință, cercetare, artă și 
cultură. Fiecare are o sursă de venit, 
sigură și de încredere, care le permi-
te să planifice și execute activități pe 
un termen mai lung decât multe alte 
instituții cum sunt guvernele sau 
companiile.

Economia socială este un concept 

The associations activate in the 
non-market sub-sector. They include 
charities, relief and support organi-
zations, syndicates, professional or 
academic entities, consumers associ-
ations, political parties, churches or 
religious entities, they develop cul-
tural, recreational, educational, citi-
zen, social and health care activities, 
activate in the field of environment 
protection or in different sports, they 
bring together organizations with 
millions of individual members.      

Throughout Europe, foundations 
get more and more attention and a 
central role in political discussions 
on the future of economic, social and 
environmental issues, as well as in 
the field of research and innovation 
(among others), because they try to 
improve living conditions and the qu-
ality of living of the general public and 
of specific disadvantaged individuals.

It’s hard to generically define a 
“foundation” throughout Europe 
due to the multitude of languages 
and cultures from Europe and to the 
juridical / fiscal environments spe-
cific to each country. Nonetheless, 
there is a generally accepted and 
understood concept throughout Eu-
rope about the definition of founda-
tions for public benefits – based on 
actives and managed for a purpose. 
They do not have members or sta-
ke-holders and are not-for-profit, 
being constituted separately. Foun-
dations focus on fields ranging from 
environment, social, health care and 
educational services to science, re-
search, art and culture. They have 
their own certain and reliable sour-
ce of income, allowing them to plan 
and develop long-term activities, for 
longer periods of time than, for in-
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relativ nou în Republica Moldova, 
un instrument folosit pentru a găsi 
soluții la problema excluziunii soci-
ale. În combinație cu alte politici și 
măsuri de integrare a comunități-
lor dezavantajate, economia socială 
poate deveni una dintre soluțiile pe 
termen lung pentru integrarea per-
soanelor din categoriile defavoriza-
te ale populației în lupta împotriva 
sărăciei, recalificarea și ocuparea 
forței de muncă etc.

Pentru Republica Moldova noțiu-
nea de antreprenoriat social a intrat 
în uz legal în anul 2017, odată cu 
introducerea modificărilor în Legea 
cu privire la antreprenoriat și în-
treprinderi. Articolele 361-365 din 
Legea nr. 845/1992 reglementează 
aspecte ce vizează antreprenoriatul 
social [1]. Legea respectivă prevede 
că activitatea de antreprenoriat so-
cial este orientată spre îmbunătăți-
rea condițiilor de viață și oferirea de 
oportunități persoanelor din catego-
riile defavorizate ale populației prin 
consolidarea coeziunii economice și 
sociale, inclusiv la nivelul colectivi-
tăților locale, prin ocuparea forței 
de muncă, prin dezvoltarea servici-
ilor sociale în interesul comunității, 
prin creșterea incluziunii sociale.

Principalele forme organizatori-
co-juridice ale antreprenoriatului 
social în Republica Moldova sunt în-
treprinderile sociale și întreprinde-
rile sociale de inserție.

Întreprinderea socială este între-
prinderea constituită de asociații obș-
tești, fundații, culte religioase, institu-
ții private și/sau persoane fizice care 
desfășoară activități de antreprenori-
at social în vederea soluționării unor 
probleme sociale de interes comuni-
tar. Pot obține statut de întreprinde-

stance, governments or companies. 
Social economy is a relatively 

new concept in the Republic of Mol-
dova, an instrument used to identify 
solutions to social exclusion. Combi-
ned with other integration policies 
and measures addressing disadvan-
taged communities, social economy 
can become one of the long-term so-
lutions for the integration of people 
from categories at risk in their fight 
against poverty and unemployment. 

For the Republic of Moldova, the 
notion of social entrepreneurship 
came into legal use in 2017, when 
were integrated changes in the Law 
on social entrepreneurship and en-
terprises. The articles 361-365 from 
the Law number 845/1992 regulate 
aspects dealing with social entre-
preneurship [1]. The Law specifies 
that the activity of social entrepre-
neurship is oriented towards im-
proving the living conditions and 
offering opportunities for people 
from groups at risk through conso-
lidating economic and social cohesi-
ons, including in local communities, 
through employment, developing 
social services in the interest of the 
community, through increasing soci-
al cohesion. 

The main types of juridical orga-
nization of social entrepreneurship 
in the Republic of Moldova are the 
social enterprises and the work in-
tegration social enterprises. 

The social enterprise is con-
stituted by people’s associations, 
foundations, religious groups, priva-
te institutions and / or individuals 
developed social entrepreneurship 
activities in view of solving social 
issues of interest to the community. 
Social enterprises can be obtained by 
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re socială societățile cu răspundere 
limitată și cooperativele de producție, 
constituite de asociații obștești, fun-
dații, culte religioase, instituții private 
și/sau persoane fizice care desfășoară 
activități de antreprenoriat social. 

Activitățile de antreprenoriat so-
cial sunt orientate spre: 
• crearea locurilor de muncă și înca-

drarea, în mod prioritar, a persoa-
nelor din categoriile defavorizate 
ale populației;

• protecția și promovarea dreptu-
rilor persoanelor cu dizabilități și 
ale familiilor lor în scopul incluzi-
unii sociale a acestora;

• promovarea posibilităților de în-
cadrare a persoanelor din cate-
goriile defavorizate ale populației 
prin realizarea serviciilor de inter-
mediere a muncii, de informare și 
consiliere profesională, de orien-
tare și formare profesională, de 
consultanță și asistență la inițierea 
unei activități de întreprinzător;

• realizarea activităților care să con-
tribuie la implementarea politici-
lor publice de dezvoltare regională, 
inclusiv reducerea dezechilibre-
lor dintre nivelurile de dezvoltare 
social-economică în regiuni și în 
interiorul lor, consolidarea opor-
tunităților financiare, instituțio-
nale și umane pentru dezvoltarea 
social-economică a regiunilor, 
susținerea activității autorităților 
administrației publice locale și a 
colectivităților locale, orientată 
spre dezvoltarea social-economică 
a localităților și coordonarea inter-
acțiunii lor cu strategiile și progra-
mele naționale, de sector și regio-
nale de dezvoltare;

• prestarea și dezvoltarea serviciilor so-
ciale, precum și spre asigurarea suste-

limited liability companies and pro-
duction cooperatives constituted by 
people’s associations, foundations, 
religious groups, private institutions 
and / or individuals developed social 
entrepreneurship activities. 

The social entrepreneurship acti-
vities are oriented towards: 
• Creating workplaces and inclusi-

on, with priority, of people from 
groups at risk;

• Protecting and promoting the ri-
ghts of people with disabilities and 
of their families for their social in-
clusion; 

• Promoting the possibilities for em-
ployment of people from groups at 
risk through work intermediation 
services, through professional in-
formation and counseling, through 
professional orientation and trai-
ning, consultancy and assistance 
when initiating an entrepreneur-
ship activity. 

• Developing activities to contribute 
to implementing the public policies 
of regional development, including 
to lowering the lack of balance be-
tween the levels of social and eco-
nomic development in the regions 
and throughout their territories, 
consolidating financial, instituti-
onal and humane opportunities 
to ensure the social and economic 
growth of different regions, suppor-
ting the activities of authorities of 
local public authorities and local 
communities, oriented towards so-
cial and economic development of 
the communities and coordinating 
their interaction and the strategies 
and national, sectorial and regional 
development programmes;

• Delivering and developing soci-
al services and ensuring financial 
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nabilității financiare în vederea dez-
voltării și extinderii serviciilor sociale;

• promovarea activităților de pro-
tecție a mediului;

• gestionarea deșeurilor în scopul 
reducerii acestora și reintroduce-
rii lor maxi male în circuitul econo-
mic, precum și în scopul prevenirii 
poluării mediului;

• promovarea activităților de pro-
tecție a patrimoniului național;

• realizarea activităților din dome-
niile educației, culturii, ocrotirii 
sănătății, protecției și asistenței 
sociale, a celor ce țin de creșterea 
bunăstării și dezvoltarea comuni-
tară, dacă aceste activități sunt în-
dreptate exclusiv spre consolida-
rea coeziunii economice și sociale 
și creșterea incluziunii sociale.

Pe lângă desfășurarea activități-
lor în unul din domeniile specificate 
mai sus, subiecții de drept care pre-
tind să obțină statutul de întreprin-
dere socială trebuie să întrunească 
cumulativ următoarele condiții: 
• să asigure asociaților drept de vot 

egal, indiferent de participațiunea 
la capitalul social; 

• să reinvestească cel puțin 90% din 
profit în realizarea obiectivelor 
stabilite în actul de constituire;

• să aplice principiul echității socia-
le față de angajați, asigurând nive-
luri de salarizare echitabile, între 
care nu pot exista diferențe care să 
depășească raportul de 1 la 5;

• nu au datorii la bugetul public na-
țional;

• stipulează expres în actul de con-
stituire domeniile în care desfă-
șoară activitatea, precum și faptul 
că: nu distribuie proprietatea, do-
bândită din momentul obținerii 
statutului de întreprindere soci-

sustainability in view of developing 
and expanding social services;

• Promoting environment protecti-
on activities;

• Managing waste for lowering it 
and for reintegrating it in the eco-
nomic circuit, also with the goal of 
preventing environment pollution;

• Promoting activities for protecting 
national patrimony;

• Developing activities in the field 
of education, culture, health pro-
tectional, social protection and 
assistance, increasing community 
welfare and development, if such 
activities deal exclusively with 
consolidating social and economic 
cohesion and increasing social in-
clusion. 

Other than developing activities 
in one of the fields mentioned about, 
the entities aiming at obtaining the 
status of social enterprise must cu-
mulate the following conditions: 

Equal vote rights for its associa-
tes, regardless of their share of soci-
al capital; 
• At least 90% of the profit is rein-

vested in achieving the objecti-
ves established in their articles of 
association;

• Applies the principle of social equ-
ity towards its employees, ensuring 
fair payroll levels in which the diffe-
rences are less than a 1 to 5 ratio;

• No debts to the national public bu-
dget;

• Their articles of incorporation sti-
pulate the fields in which they de-
velop activities, together with the 
facts that: they do not distribute 
the possessions acquired throu-
gh social entrepreneurship acti-
vities developed at the time the 
social enterprise was constituted, 
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ală din activități de antreprenori-
at social, și mai mult de 10% din 
profit între membrii și fondatorii 
săi, inclusiv în caz de reorganizare 
sau lichidare; în caz de lichidare, 
transmite activele rămase după 
satisfacerea pretențiilor creditori-
lor săi către una sau mai multe în-
treprinderi sociale, întreprinderi 
sociale de inserție sau organizații 
necomerciale care au obținut sta-
tut de întreprindere socială sau de 
întreprindere socială de inserție.

Întreprinderea socială de inser-
ție este întreprinderea socială care are ca 
scop crearea locurilor de muncă și înca-
drarea, în mod prioritar, a persoanelor din 
categoriile defavorizate ale populației.

Pentru a avea statut de întreprinde-
re socială de inserție, entitățile trebuie 
să aibă, permanent, cel puțin 30% din 
personalul angajat aparținând cate-
goriilor defavorizate ale populației, 
astfel încât timpul de lucru cumulat al 
acestor angajați să reprezinte cel puțin 
30% din totalul timpului de lucru al tu-
turor angajaților. De asemenea, aceste 
entități trebuie să stipuleze expres în 
actul de constituire, ca obiectiv, crea-
rea locurilor de muncă și încadrarea, în 
mod prioritar, a persoanelor din cate-
goriile defavorizate ale populației.

Întreprinderile sociale de inserție 
sunt susținute de către stat printr-un 
șir de acțiuni, care au drept scop pro-
movarea acestora. Art. 365 din Legea 
cu privire la antreprenoriat și între-
prinderi [1] prevede acordarea consili-
erii gratuite din partea autorităților și 
instituțiilor publice la constituirea și/
sau la dezvoltarea afacerii; dreptul de 
participare la procedurile de atribuire 
a contractelor de achiziții publice, în 
conformitate cu legislația privind achi-
zițiile publice; acordarea ajutorului de 

and more than 10% of their pro-
fit between the members and the 
founders, including in the case in 
which the entity is reorganized 
or liquidated. In case of liquidati-
on, the actives remaining after the 
debts have been paid to different 
loaners are redistributed to one 
or several social enterprises, work 
integration social enterprises or 
companies who have become soci-
al enterprises or work integration 
social enterprises.   

The work integration social en-
terprise is a social enterprise whi-
ch has as goal to create workplaces 
and to employ, with priority, people 
from categories at risk.   

In order to be a work integration 
social enterprise, entities must have, 
at all times, at least 30% of the sta-
ff employed belonging to groups at 
risk, so that the work hours of these 
employees represent at least 30% 
of the total of work time of all em-
ployees. In addition, these entities 
must include in their articles of in-
corporation the objective of creating 
workplaces and the employment, 
with priority, of people from groups 
at risk.   

Work integration social enter-
prises receive support from the sta-
te through several actions having 
as goal to promote these entities. 
Art. 365 of the Law on entreprene-
urship and enterprises [1] includes 
free counseling from authorities 
and public institutions when con-
stituting and / or developing the 
business; the right to attend pro-
cedures for public procurements, 
according to the legislation in the 
field; state support through diffe-
rent governmental programmes. 
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stat prin intermediul programelor de 
stat. De asemenea, întreprinderile so-
ciale de inserție pot beneficia de sus-
ținere din partea organelor adminis-
trației publice locale prin acordarea în 
folosință a spațiilor pentru desfășura-
rea activităților, sprijin în promovarea 
produselor și serviciilor, scutiri la plata 
taxelor și impozitelor etc.

Concluzii. În mod cert, economia 
socială este un sector care are o contri-
buție semnificativă la generarea de lo-
curi de muncă, la creșterea economică 
durabilă și la o mai bună repartizare a 
veniturilor și a bunăstării. Este un sec-
tor care poate combina rentabilitatea 
cu incluziunea socială și sistemele de-
mocratice de guvernanță, colaborând 
cu sectorul public și cel privat pentru 
a adapta serviciile nevoilor.

Întreprinderile din sectorul eco-
nomiei sociale, în diferitele lor for-
me, joacă un rol important în spo-
rirea competitivității și a eficienței 
economiei unei țări prin interme-
diul: orientării resurselor dispersa-
te și nefolosite către activități econo-
mice; mobilizării resurselor la nivel 
local; consolidării culturii antrepre-
noriale; eliminării rigidității pieței; 
încurajării flexibilizării piețelor etc.

In addition, work integration social 
enterprises can benefit of support 
from the local public authorities for 
receiving to use different spaces in 
which to develop activities, support 
in promoting products and servi-
ces, exemptions from the payment 
of taxes, etc. 

Conclusions. Without a doubt, 
social economy has a significant 
contribution to generating workpla-
ces, to sustainable economic growth 
and to a better distribution of inco-
me and welfare. It is a sector which 
can combine profit and social inclu-
sion and democratic systems of lea-
dership, collaborating with the pu-
blic and the private system in order 
to adapt services to needs. 

Enterprises in the field of social 
economy, in their different forms, 
play an important part in increasing 
competitiveness and efficiency of 
a country’s economy through: ori-
entating different and unused reso-
urces towards economic activities; 
mobilizing resources at local level; 
consolidating entrepreneurial cul-
ture; eliminating market stiffness; 
encouraging market flexibility, etc.
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