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Rezumat. Creșterea economică nu înseamnă întotdeauna bunăstare pentru oameni, nici activități prietenoase cu mediul
înconjurător. Odată cu criza „statului bunăstării generale” s-a pus problema elaborării
unor politici sociale active, care nu creează
dependență de ajutoarele sociale, care integrează și soluții economice la p\roblemele
și nevoile cu care se confruntă persoanele
sau grupurile vulnerabile. În acest context
s-a profilat economia socială ca o abordare
complementară, oferită de mediul privat,
asociativ, antreprenorial, la problemele sociale cu care se confruntă oamenii și comunitățile. Acest articol propune o analiză a
rolului economiei sociale în accelerarea implementării celor 17 obiective de dezvoltare
durabilă (ODD) ale Agendei 2030, în special
ODD 1-„fără sărăcie”, ODD 5-„egalitate de
gen”, ODD 8-„muncă decentă și creștere economică”, ODD 10-„reducerea inegalităților”.
Cuvinte cheie: economie socială, dezvoltare durabilă, sărăcie, egalitate de
gen, ocupare, inegalități

Abstract. Economic growth does not
always generate welfare for people, or environmental protection. With the crisis of the
“general welfare state” has arisen the need to
elaborate active social policies, which do not
create dependence on social assistance, which also integrates economic solutions to the
social problems and needs faced by vulnerable people or groups. In this context, the social economy was profiled as a complementary
approach, offered by the private sector, associative and entrepreneurial environment, to
the social problems that people and communities are currently facing. This article
proposes an analysis of the role of the social
economy in accelerating the implementation of the 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) of the 2030 Agenda, in particular SDG
1- “poverty-free”, SDG 5- “gender equality”,
SDG 8- “decent work and economic growth”,
SDG 10- “reducing inequalities”.
Key words: social economy, sustainable development, poverty, gender equality, employment, inequality

1. Scurtă introducere în problematica dezvoltării durabile
Cu prilejul discutării Raportului
Comisiei Brundtland din 1987 intitulat „Viitorul nostru comun” (Our
Common Future), s-a subliniat necesitatea gestionării raționale a resurselor naturale și găsirea unui echilibru
între dimensiunile sociale, economice
și ecologice ale dezvoltării. Comisia
Brundtland a furnizat una din cele
mai cunoscute definiții date dezvoltă-

1. Brief introduction to the issue of sustainable development
The discussion of the 1987
Brundtland Report entitled Our
Common Future” emphasized the
need for rational management of
natural resources and a balance between the social, economic and ecological dimensions of development.
The Brundtland Commission provided one of the well-known definitions of sustainable development that
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rii durabile, care s-a păstrat până astăzi: „dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului fără a
compromite posibilitatea generațiilor
viitoare de a satisface propriile nevoi”
(Iftimoaei, 2020).
Concluziile Conferinței de la Stockholm din 1983 au fost reluate și
întărite la conferințele ONU privind
dezvoltarea din Rio de Janeiro, 3-14
iunie 1992, în Declarația Mileniului
adoptată de Națiunile Unite în septembrie 2000, la Summitul Mondial
desfășurat la New York în perioada
14-16 septembrie 2005, în timpul
Conferinței Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare Durabilă (Rio+20) din
anul 2012, și au culminat cu adoptarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă – Transformarea lumii noastre, adoptată de 193 de șefi
de state și de guverne la Adunarea
Generală a ONU din 25 septembrie
2015.
2. Economia socială: soluții
economice la probleme sociale
Multă vreme problemele sociale
au fost tratate de decidenții în materie de politici publice cu măsuri
pasive, care au generat dependență de suportul statului, fără soluții
sustenabile care să armonizeze perspectiva socială și economică cu cea
privind protecția mediului înconjurător. Economia socială reunește
forme de organizare precum asociațiile, fundațiile, societățile mutuale, cooperativele de producție și de
prestări servicii care propun soluții
economice la problemele sociale cu
care se confruntă persoanele sau
grupurile aflate în situație de dificultate sau de risc: sărăcie, marginalizare, discriminare, excluziune soci-
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has survived to until today: “development that seeks to meet the needs
of the present without compromising the ability of future generations
to meet their own needs.” (Iftimoaei,
2020).
The conclusions of the 1983 Stockholm Conference were resumed
and reinforced at the UN Development Conferences in Rio de Janeiro-June 3-14, 1992, in the Millennium Declaration adopted by the
United Nations in September 2000,
at the World Summit in New York on
September 14-16, 2005, during the
2012 United Nations Conference on
Sustainable Development (Rio + 20),
culminating in the adoption of the
2030 Agenda for Sustainable Development – Transforming Our World,
adopted by 193 Heads of State and
Government at the General Assembly of the United Nations. (United
Nations, September 25, 2015).
2. Social Economy: economic
solutions to social problems
For a long time, social issues have
been addressed by policy makers
with passive measures, which have
generated dependence on support
offered by state, without sustainable
solutions that harmonize the social and economic perspective with
the environmental protection. The
social economy brings together organizations such as associations,
foundations, mutual societies, production cooperatives that offer economic solutions to social problems
faced by people or groups in difficulty or risk: poverty, marginalization,
discrimination, social exclusion (Petrescu & Negruţ, 2018).
Social economy does not refer
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ală (Petrescu & Negruț, 2018).
Economia socială nu se referă
doar la furnizarea de servicii sociale, ci la activități economice (producția de bunuri și servicii) care au
ca finalitate satisfacerea unor nevoi
individuale, de grup sau societale
(Constantinescu, 2011). Totodată,
față de companiile care sunt centrate pe obținerea profitului, întreprinderile de economie socială sunt
preocupate de recuperarea socială a
persoanelor aflate în dificultate prin
oferirea de oportunități de integrare socioprofesională pe piața muncii
într-unul din sectoarele economiei
naționale. Economia socială pune în
centrul atenției oamenii cu nevoile
și problemele lor și mai apoi profitul
activității economice.
Întreprinderile sociale s-au dezvoltat în Europa ca răspuns la criza
statului bunăstării (Petrescu, 2013).
În prezent, întreprinderile sociale
sunt centrate pe integrarea socială și
profesională a grupurilor vulnerabile
social sau în risc de excludere permanentă de pe piața muncii (Work
Integration Social Enterprises –
WISE). Potrivit Institutului de Economie Socială din România, scopul
structurilor de economie socială este
creșterea calității vieții prin oferirea
de oportunități de integrare socioprofesională pentru persoanele dezavantajate sau care provin din grupuri dezavantajate. În legislația din
România, economia socială este definită ca fiind ansamblul activităților
organizate independent de sectorul
public al căror scop este să servească
interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale
nepatrimoniale prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor din gru-
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only to the development of social
services, but economic activities
(production of goods and services)
which are aimed at satisfying individual, group or societal needs
(Constantinescu, 2011). At the same
time, compared to companies that
are focused on achieving profit, social economy enterprises are targeted to the social recovery of people
in difficult situations by offering
opportunities for socio-professional
integration on the labour market,
in one of the sectors of the national
economy. Social economy puts the
spotlight on people with their needs
and then on the business profit which is shared by all members of the
organization or community.
Social enterprises have been developed in Europe as a response to the
welfare state crisis (Petrescu, 2013).
Currently, social enterprises are focused on the social and professional
integration of vulnerable groups or at
risk of exclusion from the labour market (see Work Integration Social Enterprises - WISE). According to the Romanian Institute of Social Economy,
the goal of social economy is to increase the quality of life by providing
opportunities for disadvantaged people or those from vulnerable groups
on the road to social and professional
integration. In Romanian legislation,
the social economy is defined as a set
of business activities that are carried
out within private sphere, whose aim
is to serve the general interest, the
interests of a community, non-patrimonial interests by increasing the
employment of people from vulnerable groups, where business profit is
shared as benefits for all members of
organization or community.
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purile vulnerabile și/sau producerea
și furnizarea de bunuri, prestarea de
servicii și/sau execuția de lucrări.
Economia socială reprezintă concretizarea unor inițiative private, voluntare și solidare pentru rezolvarea
problemelor socioeconomice cu car
se confruntă persoanele și grupurile
aflate în diverse situații de dificultate. Întreprinderile sociale contribuie
la consolidarea coeziunii economice și sociale, la ocuparea forței de
muncă și la dezvoltarea serviciilor
sociale într-un cadru prietenos față
de mediul înconjurător. Obiectivele
urmărite de economia socială corespund pe deplin dezideratelor dezvoltării durabile – dezvoltarea care
acomodează asigurarea bunăstării
sociale, preocuparea pentru creșterea economică și necesitatea protecției mediului înconjurător, astfel încât „nimeni să nu rămână în urmă”.
Contribuția structurilor de economie socială în cadrul economiilor naționale este recunoscută și consacrată
în multe țări europene. Dezvoltarea
economiei sociale poate fi evaluată luând în considerare următoarele componente: conceptuală (cadrul teoretic,
concepte, definiții, operaționalizări, tipologii), normativă (cadrul legislativ
european și național), instituțională
(gradul de proliferare a structurilor de
economie socială și a formelor asociative de reprezentare în relația cu autoritățile publice), academică (studii,
cercetări, cărți, cursuri, ghiduri de economie socială) (Nicolăescu, 2011).
Sub coordonarea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile a
fost elaborat Atlasul de Economie
Socială care cuprinde date generale,
economice și financiare cu privire la
activitatea organizațiilor de econo-
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The social economy consists in
the pursuit of private, voluntary,
and mutual initiatives to solve the
social problems faced by people
and groups in various difficult situations. Social enterprises contribute
to strengthen economic and social
cohesion, employment and the development of social services in an
environmentally friendly setting.
The objectives pursued by the social economy fully correspond to the
desideratum of sustainable development: the development that places
in a balanced situation social welfare, economic growth and the environmental protection so that “no
one is left behind”.
The contribution of social businesses within national economy is
recognized and enshrined in many
European countries. The development of the social economy can
be assessed on the following components: conceptual (theoretical
framework, concepts, definitions,
typologies, indicators), normative
(European and national legislative
framework), institutional (degree
of proliferation of social economy
structures and associative forms of
representation in relations with public authorities), academic (studies,
research, books, courses, social economy guides) (Nicolăescu, 2011).
In 2011 the Atlas of Social Economy in Romania was elaborated
under the coordination of the Foundation for the Development of Civil Society, which includes general,
economic and financial data on the
activity of social economy organizations in Romania: associations and
foundations, voluntary organizations (mutual aid houses, mutual as-
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mie socială din România: asociații
și fundații, casele de ajutor reciproc
(CAR), casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor, cooperativele meșteșugărești, cooperativele de consum și
cooperativele de credit. Atlasul prezintă date doar despre organizațiile
cuprinse în Registrul ONG gestionat
de Ministerul de Justiție sau în Registrul Comerțului, care sunt active și au
depus bilanț contabil (FDSC, 2011).
În cadrul curriculei universitare de
la Facultățile de Sociologie și Asistență
Socială au fost introduse cursuri de Economie Socială. La Universitatea de Vest
din Timișoara, în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, funcționează un
program de Masterat în Economie Socială. Autoritatea Națională pentru Calificări acreditează cursuri pentru profesia
de antreprenor în economia socială,
respectiv de manager de întreprindere socială. Prin Legea nr. 219/ 2020
a economiei sociale s-a reglementat
acest domeniu de activitate: măsurile
de promovare și sprijinire a economiei
sociale, precum și condițiile de atestare
de către autoritățile publice a întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție. În prezent, în România,
economia socială este un domeniu bine
definit, reglementat din punct de vedere
legal, reprezentat la nivel societal, dezvoltat prin contribuția antreprenorilor
sociali, organizațiilor neguvernamentale și mediului academic.
3. Rolul economiei sociale în
combaterea sărăciei
Agenda 2030 pentru Dezvoltare
Durabilă asumă ca obiectiv eradicarea
sărăciei sub toate formele și în toate
zonele în care se manifestă. Peste 700
de milioane de oameni reprezentând
10% din populația globului trăiesc în
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sistance for pensioners, mutual cooperatives), social enterprises, and
credit unions. The atlas presents
data only on the organizations included in the NGO Register managed by
the Ministry of Justice or in the Trade Register, those that are active and
have submitted the balance sheet
(FDSC, 2011).
Meanwhile, Social Economy courses have been introduced in the university curriculum. At the West University of Timisoara, the Faculty of
Sociology and Psychology provides
a Master’s program in Social Economy. The National Authority for
Qualifications accredits courses for
the profession of the entrepreneur
in the social economy, respectively
of social enterprise manager. Law
no. 219/2020 of the social economy regulates this field of activity,
the measures for the promotion and
support of the social economy, as
well as the conditions for attestation
of the social enterprises and social
insertion enterprises by the public
authorities. Currently, in Romania,
the social economy is a well-defined,
regulated field from a legal viewpoint, represented at the societal level,
developed through the contribution
of social entrepreneurs, non-governmental organizations and academia.
3. The role of the social economy in combating poverty
The 2030 Agenda for Sustainable
Development aims to eradicate poverty in all its forms and in all geographical areas where it manifests
itself. More than 700 million people
representing 10% of the world’s population live in severe poverty and
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sărăcie severă și se luptă pentru supraviețuire. A avea un loc de muncă
nu garantează ieșirea din starea de
sărăcie. Potrivit statisticilor ONU, 8%
din lucrătorii și familiile acestora de
pe tot cuprinsul globului sunt afectați
de sărăcie severă (Agenda 2030).
Sărăcia copiilor, sărăcia din mediul rural, sărăcia celor din industria
grea, sărăcia periferiilor urbane sunt
tot atâtea forme ale acestei probleme
sociale cu care cetățenii României
s-au confruntat în ultimele decenii.
După mai bine de un deceniu de integrare europeană, rata sărăciei relative în România nu prezintă o reducere semnificativă din punct de vedere
statistic: de la 24,6% în anul 2007, la
23,8% în anul 2019 (INS, 2021). Cu
alte cuvinte, un sfert dintre români
sunt sărăci. Dacă statul român nu ar
fi alocat fonduri pentru politici și măsuri de intervenție socială sub forma
transferurilor sociale (alocațiile pentru copii, prestațiile familiale, ajutoarele pentru șomaj, indemnizațiile
pentru persoanele cu handicap, bursele școlare și universitare, ajutoarele pentru persoanele cu venituri reduse, inclusiv venitul minim garantat
etc.), rata sărăciei ar fi urcat la 28,1%
în anul 2019, ceea ce ar fi însemnat
alte sute de mii de cetățieni români
căzuți în plasa sărăciei.
Strategia Națională de Dezvoltare
Durabilă a României 2030 își asumă
ca obiectiv reducerea numărului de
persoane care trăiesc sub pragul de
sărăcie, creșterea ocupării în muncă,
dezvoltarea sistemului de protecție și
asistență socială. În Strategie se face
referire la Legea economiei sociale
prin care s-a creat cadrul necesar dezvoltării întreprinderilor sociale pentru a contribui la creșterea ocupării
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are struggling for survival. Having a
job does not guarantee getting out
of poverty. According to UN statistics, 8% of workers and their families around the world are affected by
severe poverty.
Child poverty, rural poverty, the
poverty of those in heavy or extractive industries, the poverty of urban peripheries are just like many
forms of these social problems that
the citizens of Romania have faced
in recent decades. After more than
a decade of European integration,
the poverty rate in Romania does
not show a statistically significant
reduction: from 24.6% in 2007 to
23.8% in 2019 (National Institute
of Statistics, 2021). In other words,
a quarter of Romanians are poor.
If the government did not allocate
funds for social intervention policies in the form of social transfers
(child allowances, family benefits,
unemployment benefits, disability
benefits, school and university scholarships, low-income benefits, including guaranteed minimum income,
etc.), the poverty rate would rise
to 28.1%, which would have meant
hundreds of thousands of other Romanian citizens falling into poverty.
Romania’s National Sustainable
Development Strategy 2030 aims to
reduce the number of people living
below the poverty line, increase
employment, and develop the social protection. The Strategy refers to
the Law on the Social Economy, which created the necessary framework
for the development of social enterprises that contribute to increasing
the employment of vulnerable people and social inclusion. As of December 31, 2017, at national level,
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persoanelor vulnerabile și a incluziunii sociale. La 31 decembrie 2017, la
nivel național erau atestate 99 de întreprinderi sociale în 33 de județe și
erau certificate 9 întreprinderi sociale
de inserție în 5 județe (SNDDR, 2018).
Consecințele psiho-sociale ale sărăciei, în special a celei de lungă durată pot
fi deosebit de grave: întârzieri la plata
utilităților, hrană precară, probleme de
locuire, incapacitate de orientare pe piața muncii, alterarea inițiativei personale, implicarea în activități ilegale aducătoare de venit, munca fără forme legale,
consum de alcool, violență domestică,
creșterea infracțiunilor. Combaterea sărăciei necesită implementarea unor politici economice și sociale active, bazate pe
creșterea ocupării în muncă, pe creșterea
veniturilor, inclusiv a efectivului de salariați din mediul privat. Economia trebuie
să continue creșterea, dar nu ca un scop
în sine, ci pentru bunăstarea unui număr
cât mai mare de oameni. Într-un context
pandemic, marcat de riscul amplificării sărăciei, impulsionarea dezvoltării
întreprinderilor de economie socială
devine tot mai importantă pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă
persoanele și grupurile vulnerabile.
4. Beneficiile îmbunătățirii egali
tății de gen pentru economia socială
Îmbunătățirea egalității de gen este
al cincilea obiectiv de dezvoltare durabilă din Agenda 2030. Deși femeile și
fetele reprezintă mai bine de jumătate
din populația planetei nu se bucură
peste tot de aceleași drepturi și libertăți la fel ca bărbații. În unele regiuni
și țări ale globului, femeilor și fetelor
le este îngrădit accesul la educație și
formare profesională, chiar și la educația primară. Femeile nu beneficiază
de aceleași oportunități la angajare
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99 social enterprises were certified
in 33 counties and 9 social insertion enterprises in five counties were
certified (SNDDR, 2018).
The psycho-social consequences
of poverty, especially long-term poverty, can be dangerous: delays in
paying for utilities, the lack of food,
housing problems, and inability to
orientate in the labour market, disruption of personal initiative, involvement in illegal income-generating
activities, informal work, alcohol
consumption, domestic violence,
and criminality. Combating poverty requires the implementation of
active economic and social policies,
based on increasing employment,
increasing incomes, including the
number of employees in the private
sector. The economy must grow not
as an end in itself, but for welfare of
as many people as possible. In a pandemic context, marked by the risk of
poverty, boosting the development
of social economy enterprises is becoming increasingly important for
solving the problems faced by vulnerable people and groups.
4. The benefits of improving gender equality for the social economy
Improving gender equality is the
fifth of the sustainable development
goal in the 2030 Agenda. Although
women and girls make up more than
half of the world’s population, they
do not enjoy the same rights and freedoms everywhere as men. In some
parts of the world, women and girls
are restricted from accessing education and training, even in primary
education. Women do not have the
same employment opportunities as
men, and they receive lower wages
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ca bărbații, iar pentru aceeași muncă
prestată la fel ca bărbații primesc salarii mai mici. Sunt numeroase situații
în care femeile sunt discriminate în
ceea ce privește accesul la funcțiile de
conducere, le este îngrădită implicarea în politică și dreptul de a fi alese în
funcții de demnitate publică.
Uniunea Europeană a adoptat șase
directive referitoare la egalitatea de
gen: egalitatea la locul de muncă, referitoare la activitățile independente,
accesul la bunuri și servicii, securitatea socială, sarcina și maternitatea,
concediul din motive familiale și formule flexibile de lucru pentru părinți
și îngrijitori. În prezent, aceste directive constituie un veritabil standard
juridic în rândul țărilor membre UE.
Strategia privind egalitatea de gen
2020-2025 asigură coordonarea activității Comisiei Europene cu privire la
egalitatea de gen, având ca obiectiv general crearea unui spațiu european al
egalității între femei și bărbați, în care
violența bazată pe gen, orice formă de
discriminare și inegalitatea structurală să devină de domeniul trecutului.
Integrarea perspectivei de gen în economia socială are la bază experiența
ultimelor decenii de eforturi pentru
înțelegerea și îmbunătățirea condiției
femeilor în societate, a poziției socioeconomice a acestora, de recunoaștere
a rolului femeilor în dezvoltarea durabilă (Anemțoaicei & Liapi, 2012).
Îmbunătățirea egalității de gen are
numeroase efecte pozitive atât asupra
indivizilor, cât și asupra societății în ansamblu. Un studiu al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați referitor la „beneficiile
economice ale egalității de gen” aduce noi argumente de ordin economic
privind efectele pozitive ale reducerii
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for the same work as men. There are
many situations in which women
are discriminated against in terms of
access to leadership positions, their
involvement in politics and their right to be elected to public office are
restricted.
The European Union has adopted
six directives on gender equality:
equality at work, self-employment,
access to goods and services, social security, pregnancy and maternity leave, family leave and flexible
working arrangements for parents
and carers. These directives are
now a true legal standard among
EU member states. The Gender Equality Strategy 2020-2025 ensures
the coordination of the European
Commission’s work on gender equality, with the general objective of
creating a European area of equality between women and men, in
which gender-based violence, any
form of discrimination and structural inequality become a thing of the
past. The integration of the gender
perspective in the social economy is
based on the experience of the last
decades of efforts for understanding
and improving the condition of women in society, their socio-economic
position, the recognition of the role
of women in sustainable development (Anemţoaicei & Liapi, 2012).
Improving gender equality has
many positive effects on both individuals and society as a whole. A study
by the European Institute for Gender Equality on the “economic benefits of gender equality” brings new
economic arguments on the positive
effects of reducing gender disparities in the context of STEM education
(science, technology, engineering and
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disparităților de gen în contextul învățământului STIM (științe, tehnologie,
inginerie și matematică), al activității
pe piața muncii și al salarizării. Studiul
EIGE mai arată că promovarea egalității de gen ar putea contribui la crearea
a 10,5 milioane de locuri de muncă noi
până în anul 2050 de care ar beneficia
deopotrivă femeile și bărbații. Îmbunătățirea egalității de gen ar duce la
creșterea PIB-ului pe cap de locuitor
cu 6,1-9,6 %, echivalent cu 1,95-3,15
mii de miliarde de euro. Creșterea ar fi
vizibilă deja din 2030, când PIB-ul pe
cap de locuitor ar fi cu până la 2 % mai
mare decât acum (EIGE, 2017).
Întreprinderile sociale de inserție
contribuie la creșterea ocupării femeilor din zonele defavorizate, afectate de sărăcie, a femeilor în vârstă de
muncă singure cu copii în întreținere,
a femeilor cu dizabilități, marginalizate sau excluse pe piața muncii. O
afacere socială de tip before or after
school (școală, masă caldă, petrecerea
timpului liber) integrează și servicii
oferite în regim de gratuitate pentru
mamele singure cu copii în întreținere
și/sau aflate în diverse situații vulnerabile (venituri mici, șomaj, dificultăți
în oferirea de suport copiilor în efectuarea temelor școlare, femei victime
ale violenței domestice nevoite să părăsească domiciliul conjugal etc.).
5. Contribuția economiei sociale la crearea de locuri de muncă
decente
Dezvoltarea durabilă a orașelor și
comunităților implică crearea de locuri de muncă salarizate decent, indiferent de gen, de mediul de proveniență sau de grupul de apartenență.
Un loc de muncă nu garantează întotdeauna ieșirea din sărăcie. Conform
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mathematics), labour market activity
and wages. The EIGE study also shows
that promoting gender equality could
help create 10.5 million new jobs by
2050, which would benefit women
and men alike. Improving gender equality would increase GDP per capita
by 6.1-9.6%, equivalent to EUR 1.953.15 trillion. Growth would be visible
as early as 2030, when GDP per capita
would be up to 2% higher than now
(EIGE, 2017).
Social inclusion enterprises contribute to increase the employment
of women in disadvantaged areas affected by poverty, women of
working age alone with dependent
children, women with disabilities,
marginalized or excluded from the
labour market. Social affairs provide
solutions to the problems of women
in difficulty, belonging to vulnerable
groups or communities. For example, an after school social business
(school, hot meal, leisure) also integrates free services for single mothers with dependent children and/
or in various vulnerable situations
(low income, unemployment, difficulties in providing support to children in schoolwork, women victims
of domestic violence forced to leave
the marital home, etc.).
5. The contribution of the social economy to the creation of decent jobs
Sustainable development of cities and communities involves the
development of decently paid jobs,
regardless of gender, background,
and group. A job does not always guarantee a way out of poverty. According to Eurostat, in Romania, 15%
of employees are below the poverty
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Eurostat, 15% dintre angajații din
România sunt sub pragul de sărăcie,
ceea ce înseamnă că multe locuri de
muncă sunt salarizate precar. Potrivit
datelor de la Inspecția Muncii, autoritate guvernamentală aflată în subordinarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, numărul contractelor
de muncă înregistrate cu salariul minim pe economie a ajuns la 1,58 milioane, așa cum se arată într-un articol
din Ziarul Financiar-februarie 2021.
În anul pandemic 2020 multe sectoare de activitate (transporturile de
persoane, turismul, serviciile prestate
direct populației etc.) au fost afectate
de reducerea comenzilor, de probleme
legate de finanțare, șomaj tehnic, restructurarea locurilor de muncă și intrarea angajaților în șomaj. Toate aceste au dus la scăderea încasărilor, a cifrei
de afaceri pentru multe companii. Conform Institutului Național de Statistică,
în trimestrul IV 2020, rata de ocupare a
populației în vârstă de 20-64 ani a fost
de 70,9%, cu 0,9 puncte procentuale
peste ținta națională de 70% stabilită
în contextul Strategiei Europa 2020.
Rata de ocupare a populației în vârstă
de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, în scădere față de trimestrul anterior cu 0,2
puncte procentuale. Gradul de ocupare
a fost mai mare la bărbați (75,0% față
de 56,3% la femei) și la persoanele din
mediul urban (67,7% față de 63,5% în
mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 25,2%.
Locurile de muncă precar salarizate, nivelul scăzut de trai și calitatea
scăzută a serviciilor publice constituie
factori determinați ai migrației externe
a românilor. În anul aderării României
la Uniunea Europeană (2007), peste
jumătate de milion de cetățeni au ple-
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line, which means that many jobs
are poorly paid. According to data
from the Labour Inspectorate, a government authority subordinated
to the Ministry of Labour and Social
Protection, the number of employment contracts registered with the
minimum wage in the economy reached 1.58 million (Financial Newspaper, February 2021).
In the pandemic year 2020, many
economic sectors (transportation,
tourism, services provided directly
to the population, etc.) were affected
by reduced demand, turnover, financing problems, technical unemployment, job restructuring and unemployment. According to the National
Institute of Statistics, in the fourth
quarter of 2020, the employment
rate of the population aged 20-64
was 70.9%, with 0.9 percentage
points above the national target of
70% set in the context of the Europe 2020 Strategy. The employment
rate of the working age population
(15-64 years) was 65.8% in the fourth quarter of 2020, down from 0.2
percentage points compared to the
previous quarter. The employment
rate was higher for men (75.0%
compared to 56.3% for women) and
for people in urban areas (67.7%
compared to 63.5% in rural areas).
The employment rate of young people (15-24 years) was 25.2%.
Poorly paid jobs, low standard
of living, low quality of public services are determinants of the external migration of Romanians. In the
year of Romania’s accession to the
European Union (2007) over half a
million citizens went abroad, 80%
of them representing economically
active population. Promoting social
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cat în străinătate. Dintre aceștia, 80%
constituie forță de muncă activă economic. Promovarea antreprenoriatului social, dezvoltarea întreprinderilor sociale
prin facilități economice și fiscale și îmbunătățirea accesului la programele de
finanțare guvernamentală și externe,
precum și încurajarea economiei sociale constribuie la crearea de locuri de
muncă decente, la reducerea disparităților salariale dintre femei și bărbați, la
reducerea disparităților teritoriale, dintre regiunile de dezvoltare ale țării, dintre statele membre ale Uniunii Europene. Promovarea unor politici care susțin
activitățile productive, antreprenoriatul
prin startup, inclusiv dezvoltarea întreprinderilor sociale, îmbunătățirea productivității muncii prin diversificare,
modernizare tehnologică și inovație,
cu accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită contribuie la îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă
„muncă decentă și creștere economică”.
6. Reducerea inegalităților prin
dezvoltarea afacerilor sociale
Inegalitatea se manifestă într-o
multitudine de forme în cadrul societății: inegalitate de gen, inegalitate de
șanse, inegalitate de venituri etc. Inegalitatea de gen poate însemna faptul că pentru aceeași muncă prestată,
femeile primesc salarii mai mici în
comparație cu bărbații. Copiii și tinerii
care provin din medii dezavantajate
sau vulnerabile socioeconomic (copiii
din mediul rural, copiii din familii sărace, copiii din cartierele mărginașe,
copiii romi) nu beneficiază de aceleași
șanse de reușită școlară și, mai târziu,
socioprofesională. Prin urmare, prezența inegalităților de orice fel în societate reprezintă tot atâtea obstacole
în calea dezvoltării durabile.
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entrepreneurship, developing social
enterprises through economic and
fiscal facilities and improving access to governmental and external
funding programs, encouraging the
social economy contribute to development decent jobs, reducing wage
disparities between women and
men, reducing territorial disparities
between the development regions
of the country and economic disparities between the member states of
the European Union.
The implementation of policies
that support productive activities,
entrepreneurship through start-ups,
including the creation of social enterprises, improving labour productivity
through diversification, technological modernization and innovation,
with a focus on high value-added
sectors contribute to creating decent
jobs and economic growth.
6. Reducing inequalities through
the development of social affairs
Within society, inequality manifests itself in a multitude of forms: gender inequality, inequality of
opportunity, income inequality, etc.
Gender inequality can mean that
for the same work, women receive
lower wages compared to men. Children and young people who come
from disadvantaged or socio-economically vulnerable backgrounds
(children from rural areas, children
from poor families, children from
suburbs, Roma children) do not
have the same chances of successful
schooling and, later, socio-professional success. Therefore, the presence
of inequalities of any kind in society
is just as much as an obstacle to sustainable development.
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Creșterea economică nu generează
beneficii pentru toți oamenii, nu este
întotdeauna incluzivă. Atunci când
venitul produs într-o țară (PIB/cap
de locuitor) crește mai repede decât
veniturile primite de către gospodăriile populației din țara respectivă,
înseamnă că economia nu este favorabilă incluziunii și că prosperitatea
acumulată nu este împărtășită de toate persoanele. Sărăcia este cauza care
generează adeseori inegalități de toate felurile, în multe zone ale globului.
Omenirea nu-și poate valorifica pe
deplin potențialul de care dispune dacă
anumite categorii sociale sunt dezavantajate în raport cu altele. Dezvoltarea
economiei sociale prin proliferarea întreprinderilor sociale poate contribui la
reducerea inegalităților sociale și economice, la atenuarea disparităților dintre mediul urban și rural, dintre metropolele și orașele din zonele devaforizate
economic. Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României propune ca
țintă sprijinirea dezvoltării activităților
economice productive în mediul rural,
pe lângă cele agricole, prin încurajarea
antreprenoriatului (inclusiv social),
asigurarea accesului la internet pentru
munca de la distanță, accesul sporit la
serviciile de microfinanțare.
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Economic growth does not mean
well-being for all people; it is not
always inclusive. When the income
produced in a country (GDP/capita)
grows faster than the income received by households in that country,
it means that the economy is not
conducive to inclusion and that the
prosperity gained is not shared by
all people. Poverty is the cause that
frequently generates inequalities of
all kinds, all over the world.
Mankind cannot fully realize the potential if certain social categories are disadvantaged in relation to others. The
development of the social economy
through the proliferation of social enterprises can contribute to the reduction of social and economic inequalities,
to the attenuation of disparities between urban and rural areas, between different geographical areas. Romania’s
National Sustainable Development
Strategy 2030 aims to support the
development of productive economic
activities in rural areas, increasing the
added value in agriculture by encouraging entrepreneurship (including
social enterprises), ensuring Internet
access for remote work, financial and
consultancy services for the development of social affairs.
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