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INTRODUCERE 

 

 

Manualul de bune practici este realizat in cadrul proiectului „SOCIAL – 

Inițiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea 

persoanelor vulnerabile” ID 144367, implementat la nivelul regiunilor SV si 

SE de către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt 

(liderul de proiect) în parteneriat cu Asociaţia „Tineret pentru Dezvoltare 

Durabilă" Târgu Jiu, Asociaţia "Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor 

Structurale" Slatina și Asociaţia „Iniţiative Sociale” Constanţa. 

 

IN CE A CONSTAT PROIECTUL 

Stabilit în acord cu obiectivul general POS DRU 2007-2013 si cu obiectivele 

operationale ale DMI 6.1 – Dezvoltarea Economiei Sociale, obiectivul 

general al proiectului este facilitarea accesului pe piata muncii si 

promovarea incluziunii sociale pentru 580 de persoane vulnerabile si 

formarea profesionala a 60 angajati din sistemul de asistenta sociala din 

Olt, Gorj si Constanta. 

Grupul ţintă al proiectului: 

 580 de persoane din grupuri vulnerabile: 

 40 de tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului  

 50 de persoane cu dizabilităţi 

 100 de persoane de etnie romă  

 100 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala 

 50 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat 

 240 de copii în situaţie de risc care provin din sistemul de protecţie 

socială 

 60 de persoane angajate în sistemul de asistenţă şi protecţie socială 

Principalele activitati derulate 

 Realizarea analizei diagnostic a nevoilor persoanelor din grupurile 

vulnerabile la nivelul regiunilor SV şi SE constând în: 

 Colectarea datelor cantitative/calitative despre grupurile vulnerabile 

şi nevoia de forţă de muncă şi evaluarea nevoile ocupaţionale ale 

persoanelor din grupul ţintă 



2 

 

 Analiza bunurilor şi serviciilor livrate de cele 5 structuri de economie 

socială ce vor fi înfiinţate în proiect 

 Realizarea unei baze de date cu cele 580 persoane vulnerabile din 

grupul ţintă  

 Realizarea unui schimb de bune practici inter-regional SV Oltenia – 

SE şi elaborarea un manual al bunelor practici în domeniul 

economiei sociale  

 Înfiinţarea şi dezvoltarea a 5 structuri de economie socială (SES) în 

judeţele Olt, Gorj şi Constanţa, respectiv: 

 SES 1 (ROGEMAR ART CONSTRUCT) – structură de economie 

socială cu profil „lucrări construcţii şi amenajări”, cu sediul în comuna 

Strejeşti, judeţul Olt, în cadrul careia au fost create 9 locuri de 

munca, din care 7 destinate încadrării de persoane care provin din 

grupuri vulnerabile  

 SES 2  (OLAR ART) – structură de economie socială cu profil 

„olărit”, cu sediul în comuna Oboga, judetul Olt, în cadrul careia au 

fost create 9 locuri de munca, din care 7 destinate încadrării de 

persoane care provin din grupuri vulnerabile 

 SES 3 (INIȚIATIVA TINERILOR) - structură de economie socială cu 

profil „after-school”, cu sediul în localitatea Târgu Jiu, judeţul Gorj, în 

cadrul careia au fost create 6 locuri de muncă, din care 3 sunt pentru 

încadrarea de persoane din grupuri vulnerabile 

 SES 4 (SC JOKER EVENT CLUB SRL) - structură de economie 

socială cu profil „organizare evenimente”, cu sediul  în municipiul 

Slatina, judeţul Olt, în cadrul careia au fost create 6 locuri de munca, 

din care 3 destinate încadrării de persoane care provin din grupuri 

vulnerabile 

 SES 5 (ATELIERUL SUK) - structură de economie socială cu profil 

„croitorie”, cu punctul de lucru în comuna Cumpăna, județul 

Constanța, în cadrul careia au fost create 8 locuri de muncă, din care 

6 sunt pentru încadrarea de persoane din grupuri vulnerabile 

 Furnizarea de programe de formare si consiliere: 

 programe de formare profesională pentru un număr de 180 persoane 

din grupuri vulnerabile, respectiv cursuri de calificare în domeniul de 

activitate al SES pentru 75 de persoane şi cursuri de iniţiere 

adaptate nevoilor ocupaţionale şi cerinţelor de pe piaţa muncii pentru 

105 persoane; 
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 cursuri de perfecţionare pentru 60 de persoane angajate în sistemul 

de asistenţă sociala;  

 servicii de mentorat şi consiliere/orientare în cariera pentru cele 580 

de persoane vulnerabile aparţinând grupului ţintă al proiectului. 

  

Impactul pe termen lung al proiectului este de a crea premisele unui sistem 

inovativ de acces pe piata muncii pentru persoanele vulnerabile din 

sistemul de protectie sociala aferent Regiunilor Sud-Vest si Sud-Est, avand 

la baza o structura integrata de servicii constand in structuri de economie 

sociala, formare profesionala si mentorat specializat. 

 

INOVATIE. DE LA GENERAL LA PARTICULAR 

Scopul acestui manual este de a prezenta situatia grupurilor vulnerabile 

vizate de proiect: tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului, 

persoane cu dizabilitati, persoane care au parasit timpuriu scoala, persoane 

care traiesc din venit minim garantat, copii in situatii de risc, persoane de 

etnie roma, pornind de la un cadru general la unul particular. In cadrul 

general s-au obtinut informatii din rapoarte de cercetare pentru fiecare judet 

de implementare (analiza socio-economica, analiza pietei muncii), 

ajungand la informatii concrete obtinute printr-un schimb de bune practici.  

Schimbul de bune practici a fost gandit ca o cercetare atat pe segmentul 

lucratorilor si specialistilor in lucrul cu persoanele vulnerabile, cat si pe 

segmentul grupurilor vulnerabile. Pentru realizarea schimbului de bune 

practici s-au semnat 15 parteneriate cu actori implicati in lucrul cu 

persoanele vulnerabile: Primăria Tismana, Primăria Rovinari, DGASPC 

Gorj, Asociaţia pentru Şanse Egale Tg.Jiu, AJOFM Gorj, Fundaţia Kids 

Alive România din Dobrun, Primăria Grojdibodu, Primăria Slatina, AJOFM 

Olt, Fundaţia William Tyrrell Slatina, Primăria Topraisar, Primăria 

Cumpăna, Primăria Techirghiol, AJOFM Constanţa şi Fundaţia Alături de 

Voi. 

Vor fi astfel prezentate date, aprecieri si concluzii bazate in cea mai mare 

masura pe informatiile obtinute in cadrul schimbului de bune practici, prin 

aplicarea ghidurilor de interviu la nivelul persoanelor din grupuri vulnerabile, 

pe de o parte, şi specialistilor care lucreaza cu grupuri vulnerabile, pe de 

alta parte. 
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Ce cuprinde acest manual? 

Manualul de bune practici este structurat pe trei capitole ce isi propun sa 

prezinte conceptele de vulnerabilitate, economie sociala si întreprindere 

sociala, problematica grupurilor vulnerabile si perceptia acestora privind 

conceptele enuntate, precum si identificarea de masuri/ recomandari pentru 

cresterea gradului de integrare a persoanelor vulnerabile pe piata muncii. 

In Capitolul 1 „Grupurile vulnerabile şi economia socială – definitii, 

caracteristici generale, referinte legislative” sunt prezentate notiuni 

generale privind grupurile vulnerabile, economia sociala si intreprinderile 

sociale, precum si principalele referinte legislative la nivel european si 

national. 

In Capitolul 2 „Probleme şi nevoi identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile” sunt prezentate vulnerabilitatile generale si cele specifice 

fiecarei categorie de grup vulnerabil in parte, informatii obtinute din: analiza 

socio-economica, analiza pietei muncii si raspunsurile persoanelor 

participante la schimbul de bune practici. 

In Capitolul 3 „Bune practici si economie sociala – de la concept la 

impact actual” se evidentiaza aprecieri privind modul in care se 

raporteaza grupurile vulnerabile la angajatii din sistem si viceversa, 

modalitati de abordare si de lucru cu grupurile vulnerabile care pot fi 

propuse ca exemple de bune practici. De asemenea, se prezinta perceptia 

privind conceptul de economie sociala si opiniile privind dezvoltarea acestui 

domeniu si sustenabilitatea lui pentru a aduce beneficii reale grupurilor 

vulnerabile. 

Manualul se incheie cu o serie de concluzii desprinse din experienta 

acumulata pe parcursul implementarii proiectului, concluzii ce pot fi 

concretizate in modele de bune practici in lucrul cu persoanele vulnerabile.  
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Capitolul 1 

 

GRUPURILE VULNERABILE ŞI ECONOMIA SOCIALĂ – definitii, 

caracteristici generale, referinte legislative 

 

 

1.1 Definiţii ale grupurilor vulnerabile: 

Termenul de grup vulnerabil este des utilizat, dar fără a avea o definitie 

generala comun acceptata. El se regaseste atât în legislatie, cat si in 

rapoarte/ manuale/ ghiduri de specializate, fiind folosit cu intelesul de grup 

defavorizat, marginalizat, exclus sau grup de risc.  

În documentele oficiale ale Uniunii Europene, deşi nu există o definiție 

formală a grupurilor vulnerabile, termenul este folosit pentru a stabili 

egalitatea de șanse în domeniul ocupării și în alte aspecte ale vieții sociale, 

precum și tratamentul egal al persoanelor indiferent de originea rasială sau 

etnică, în procesul de incluziune socială sau integrare al acestora.1 

Definitia oficială a grupului vulnerabil o gasim in Legea asistentei sociale 

nr.292/2011, conform căreia „grupul vulnerabil desemnează persoane 

sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a 

nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boală, dizabilitate, sărăcie, 

dependentă de droguri sau de alcool ori a altor situatii care conduc la 

vulnerabilitate economică şi socială” (definitie preluata recent si in Legea 

219/2015 privind economia sociala). 

În legislația românească există însă multiple referiri la grupurile vulnerabile, 

prin definirea unor termeni cum ar fi categorie defavorizată, marginalizare, 

incluziune, nevoie socială, situatie de dificultate: 

Termeni  Definitii Referinte  

Categoria 

defavorizată  

„acea categorie de persoane care fie 

se află pe o poziție de inegalitate în 

raport cu majoritatea cetățenilor din 

cauza diferențelor identitare față de 

majoritate, fie se confruntă cu un 

comportament de respingere şi 

marginalizare” 

Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 

137/2000  privind 

prevenirea şi 

sancționarea tuturor 

formelor de 

discriminare (art.4) 

                                                 
1 Studiu “Grupurile vulnerabile şi economia socială. Romi şi femei în dificultate. Manual de 
intervenţie”. 
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Marginalizare  „poziție socială periferică, de izolare, 

cu acces limitat la resursele 

economice, politice, educaționale şi 

comunicaționale ale colectivității, 

manifestată prin absența unui 

minimum de condiții sociale de viață” 

Legea nr. 

116/2002 privind 

prevenirea şi 

combaterea 

marginalizării 

sociale(art. 3) 

Nevoia socială  „ansamblul de cerinte indispensabile 

fiecărei persoane pentru asigurarea 

conditiilor strict necesare de viată, în 

vederea asigurării participării sociale 

sau, după caz, a integrării sociale” 

Legea asistentei 

sociale nr.292/2011, 

art 6, pc.w 

Incluziune 

socială  

„ansamblul de măsuri şi actiuni 

multidimensionale din domeniile 

protectiei sociale, ocupării fortei de 

muncă, locuirii, educatiei, sănătătii, 

informării-comunicării, mobilitătii, 

securitătii, justitiei şi culturii, destinate 

combaterii excluziunii sociale şi 

asigurării participării active a 

persoanelor la toate aspectele 

economice, sociale, culturale şi 

politice ale societătii” 

Legea asistentei 

sociale nr.292/2011, 

art 6, pc.cc 

Situatia de 

dificultate  

„situatia în care se află o persoană 

care, la un moment dat, pe parcursul 

ciclului de viată, din cauze 

socioeconomice, de sănătate şi/sau 

care rezultă din mediul social de viată 

dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat 

propriile capacităti de integrare 

socială; în situatia de dificultate se pot 

afla familii, grupuri de persoane şi 

comunităti, ca urmare a afectării 

majoritătii membrilor lor” 

Legea asistentei 

sociale nr.292/2011, 

art 6, pc.jj 

 

În cele mai multe cazuri insa, grupurile vulnerabile sunt prezentate ca si 

categorii, acestea diferind de la un document la altul, in functie de aria de 

aplicabilitate si/sau domeniul de competenta al institutiilor emitente. Astfel, 

grupurile vulnerabile sunt prezentate si ca grupuri de risc, grupuri 

defavorizate. Grupuri vulnerabile pe piata muncii, grupuri excluse social etc. 
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In Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 

2013, axa prioritar 6, Promovarea incluziunii Sociale (Documentul Cadru de 

Implementare a POSDRU 2007-2013, aprobat prin Ordinul comun al 

ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si ministrului finantelor 

publice nr. 547/1984/ iulie 2010), grupurile vulnerabile sunt: 

 Persoane de etnie roma; 

 Persoane cu dizabilitati; 

 Tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de 

protectie a copilului; 

 Familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv familiile monoparentale; 

 Femei; 

 Elevi/studenti; 

 Persoane aflate anterior în detentie, persoane aflate în detentie, 

delincventi juvenili, precum si familiile acestora; 

 Persoanele dependente de droguri si de alcool si fostii dependenti 

de droguri, precum si familiile acestora; 

 Persoanele fara adapost; 

 Victime ale violentei în familie; 

 Persoane afectate de boli care le influenteaza viata profesionala si 

sociala (ex. HIV/SIDA, cancer etc.), precum si familiile acestora; 

 Persoanele afectate de boli ocupationale; 

 Imigranti; 

 Refugiati si persoane care solicita azil; 

 Victime ale traficului de persoane; 

 Alte grupuri vulnerabile: Copii în situatie de risc; Persoane care au 

parasit timpuriu scoala; ) Persoane care traiesc din venitul minim 

garantat; Persoane care locuiesc în comunitati izolate etc. 

De ce sunt considerate aceste grupuri vulnerabile? In acceptiunea 

cuvantului, „vulnerabil” inseamna in general lipsit de aparare, care poate fi 

ranit/ vatamat cu usurinta, care are parti slabe, puncte sensibile. In 

consecinta, aceste categorii de persoane sunt considerate vulnerabile 

deoarece se afla in situatii care ii impiedica sa se integreze socio-economic 

si depind de servicii de sprijin oferite de societate. 

Se observă că vulnerabilitatea grupurilor la care se face referire este, de 

regula, o consecinta a unor „lipsuri” (lipsa veniturilor, lipsa locuintei, lipsa 

unor abilitati), sau a unor situatii de dificultate (privarea de libertate, traficul, 

migratia). Sunt si grupuri cum sunt persoanele de etnie roma, femeile, 
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tinerii care parasesc sistemul de protectie – care se gasesc in situatii de 

vulnerabilitate dintr-o complexitate de motive – atat ca urmare a lipsurilor 

(educationale, materiale, informationale), cat si deoarece sunt expusi unui 

risc mai mare de discriminare şi acces limitat la resurse pe fondul unor 

prejudecati existente. 

De cele mai multe ori, vulnerabilităţile sunt si cauza si efect si genereaza o 

perpetuare a unor situatii de  dependenta – de exemplu, un nivel scazut de 

educatie, duce la acces limitat pe piata muncii, ceea ce duce la lipsa 

veniturilor, asa cum lipsa veniturilor poate genera un nivel scazut de 

educatie (prin parasire timpurie a scolii) si acces scazut pe piata muncii sau 

la alte servicii. 

De aceea, prin prezentul manual, ne propunem să identificăm posibile 

solutii si modele de interventie care sa-i ajute pe profesionistii implicati in 

lucrul cu persoanele vulnerabile, in sensul reducerii dependentei acestor 

persoane fata de ajutorul statului si depasirii unor prejudecati legate de 

limitele de dezvoltare ale unor categorii de grupuri vulnerabile. 

 

 

1.2 Caracteristici ale grupurilor vulnerabile  

Caracteristici personale: Cea mai frecventă accepțiune a vulnerabilității 

este cea de “slăbiciune”, “lipsă de apărare”, “lipsă de mijloace”. Persoanele 

din  grupurile vulnerabile sunt persoane  lipsite de suport, care se află 

adesea în stare cronică de sărăcie, fiind în incapacitate de a profita de 

oportunitați sau de a se apăra în fața problemelor care pot apărea. Acestia 

reprezinta o categorie care cumuleaza riscuri pe toate dimensiunile vietii, 

incapabile de a face fată dificultatilor. 

Persoanele din grupurile vulnerabile sunt delimitate prin comparație cu 

majoritatea populației ca având condiții de viață mai dificile: locuințe 

precare sau lipsa locuinței, șomaj, nivel de educație scăzut, lipsa veniturilor. 

Femeile sunt considerate a fi mai expuse riscurilor sărăciei și excluziunii 

sociale decât bărbații.  

Caracteristici psihologice și motivaționale: stima de sine scăzută (datorită 

stigmatului și a percepției negative  a populației față de persoanele din 

grupurile vulnerabile); nivelul de inteligență, atenția și memoria sunt slab 

dezvoltate, de multe ori motivul fiind lipsa de educație, neșcolarizarea. 
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Comoditatea și dezinteresul alte două caracteristici întâlnite la  anumite  

persoane din grupurile vulnerabile determină o acomodare/adaptare 

deficitară solicitărilor angajatorilor  

În ceea ce privește motivația, specific persoanelor din grupurile vulnerabile 

este motivația extrinsecă care vine din recompensele si darurile celorlalti. 

Factorii motivationali sunt externi, sub forma unor recompense, bani sau 

produse, care ofera satisfactie, recunoastere. 

O altă caracteristică a persoanelor din grupurile vulnerabile este 

dependența (dependența de sistemul de protecție, de primării, de ajutoare 

sociale etc.). Această dependență, la unele persoane, în timp, s-a conturat 

în trăsătură de personalitate, influențând în mod negativ dezvoltarea 

personală/ profesională și socială a acestora.  

Dependența de instituțiile care oferă ajutoare sociale, a creat unele 

prejudecăți legate de lipsa dorinței de a muncii, a unor persoane din 

grupurile vulnerabile .  

Fragilitatea emoțională și carențele în gestionarea raporturilor sociale 

reprezintă caracteristici psihologice des întâlnite în interacțiunea cu 

persoanele din grupurile vulnerabile.  

In cadrul proiectului in care este realizat prezentul manual, au fost analizate 

cu precadere caracteristicile si nevoile persoanelor vulnerabile din grupul 

tinta al proiectului, respectiv: 

- Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție 

- Persoane cu dizabilități 

- Persoane de etnie romă 

- Persoane care beneficiază de ajutor social 

- Persoane care au părăsit timpuriu școala 

Caracteristicile si nevoile specifice ale acestor grupuri, precum si concluziile 

legate de integrarea acestor persoane in structuri de economie sociala vor 

fi prezentate in manual in capitolele urmatoare. 

 

1.3 Conceptul de economie sociala 

Ca si in cazul grupurilor vulnerabile, la nivel european nu există o definiţie 

general acceptată a conceptului de economie socială. Deoarece 

particularitățile de înțelegere a domeniului sunt legate de experiențe 

specifice de dezvoltare a unor societăți, se vorbește uneori despre modelul 



10 

 

anglo-saxon şi cel de filiaţie franceză al economiei sociale. În acelaşi timp, 

în ultimul deceniu se fac eforturi pentru măsurarea impactului economiei 

sociale în sistemul de indicatori macroeconomici al economiilor naţionale 

cum ar fi Produsul Intern Brut, rata ocupării etc. Pentru a realiza aceasta, o 

clarificare a structurii sectorului este inevitabilă, iar Comisia Europeană a 

mandatat CIRIEC (Centrul Internaţional de Cercetare şi Informare privind 

Economia Publică, Socială şi Cooperatistă)  să emită în decembrie 2006 un 

manual ghid pentru clasificarea actorilor de economie socială cu scopul 

integrării contribuţiei lor în calculul indicatorilor macroeconomici naţionali. 

Din analiza diferitelor tipuri de abordare cu privire la definirea domeniului de 

economie sociale, se constată trei modalităţi principale de definire: 

1. Prin intermediul organizaţiilor specifice de economie socială (asociaţii, 

fundaţii, cooperative, mutuale) 

Economia sociala este înţeleasă ca „însumând organizaţii non-profit, 

cooperative şi alte forme private de întreprinderi asociate sau a fost folosită 

ca sinonim pentru întreprinderi sociale”.  

Economia sociala prin „cooperative, societăţi mutuale şi asociaţii (din ce în 

ce mai mult şi fundaţii) reliefează specificul misiunii acestor organizaţii în 

cadrul economiei sociale, în special acela de a fi în beneficiul membrilor săi 

sau a colectivităţilor largi, decât  de a genera profit pentru investitori”. 

2. Prin intermediul unor principii specifice de funcţionare 

Pentru exemplificarea acestei abordări, amintim definiţia care este oferită 

prin Carta principiilor economiei sociale (2002), ce face referire la 

următoarele principii specifice economiei sociale, care trebuie respectate 

de către diferite tipuri de actori: 

- prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale şi nu capitalului: 

acumularea de capital economic nu reprezintă o ţintă de bază a 

actorilor implicaţi în economia socială, acesta este relevant doar prin 

rezultatele lui asupra schimbării vieţii celor în dificultate sau prin 

dezvoltarea unui profit social, centrat pe bunăstarea individului şi/sau 

a comunităţii; 

- structuri private; 

- asociere voluntară şi deschisă; 

- control democratic al membrilor: deciziile se iau în baza principiului  

1 om = 1 vot, şi nu în funcţie de contribuţia la capitalul social al 

structurii; 
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- imbinarea intereselor membrilor/utilizatorilor şi/ sau a interesului 

general; 

- gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile statului; 

- majoritatea excedentelor (profitul) să fie folosită pentru atingerea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă şi prestarea unor servicii de 

interes pentru membri sau de interes general: profitul obţinut nu este 

folosit pentru a se împărţi între acţionarii structurilor de economie 

socială, ci este reinvestit pentru dezvoltarea întreprinderii sau a 

comunităţii; 

- apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi responsabilităţii. 

3. Abordare mixtă 

Exemplificăm cu definiţia propusă de Consiliul Valon din Belgia2, ţară care 

are o lege a economiei sociale:  „Economia sociala se compune din 

activităţile economice desfăşurate de societăţi, mai ales cooperative, 

asociaţii mutuale şi alte asociaţii în care etica este în concordanţă cu 

următoarele principii: scopul final este mai degrabă în serviciul membrilor 

sau al colectivităţii decât al profitului, autonomia gestiunii, procesul de 

decizie democratică, prioritatea acordată în procesul de distribuţie a 

veniturilor, persoanelor şi muncii,  faţă de capital”. 

 

Astfel, termenul de economie socială se referă la acele organizaţii 

localizate între sectorul public şi sectorul economic privat, iar organizaţiile 

de economie socială sunt angajate prioritar față de revigorarea economică 

şi socială a unei comunităţi, decât de succesul propriu al organizaţiei3. 

Economia socială  reprezintă un al treilea sector economic aflat la granița 

între sectorul privat sau de afaceri și sectorul public sau guvernamental. 

Dezvoltarea economiei sociale generează soluţii inovatoare pentru 

probleme sociale, economice și/sau de mediu şi satisface acele nevoi ale 

membrilor comunității, care au fost ignorate sau îndeplinite inadecvat de 

către sectorul public și/sau privat. 

                                                 
2 Consiliul Valon este o structură cu rol consultativ, care are ca rol principal acordarea 
Guvernului valon de avize în domeniul economiei sociale și a proiectelor specifice care se 
doresc a fi realizate/susținute 
3 Extras din Suportul de curs Economia Socială, instrument de promovare a incluziunii 
sociale și a cetățeniei active, ed. Asociația CRIES, 2012 
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Prin îndeplinirea unor obiective non-profit din sfera bunăstării sociale și a 

dezvoltării durabile, economia socială joacă un rol important în crearea unei 

societăți puternice, durabile, prospere şi incluzive. 

La nivel european, economia sociala are un rol cheie în realizarea 

obiectivelor Strategiei de la Lisabona de creştere durabilă şi ocupare a 

forţei de muncă, deoarece: 

 contracarează numeroasele dezechilibre de pe piaţa muncii, în 

special prin sprijinirea ocupării forţei de muncă feminine 

 creează şi oferă servicii de asistenţă comunitară 

 creează şi menţine configuraţia economică a societăţii, contribuind 

astfel la dezvoltarea locală şi la coeziunea socială. 

 

Economia socială în România 

Conform Institutului de economie sociala (IES), in Romania, economia 

sociala s-a remarcat incepand cu 2011 ca un sector important al vietii 

economice si sociale. In anul 2009 economia sociala furniza in Romania 

159,847 locuri de munca, adica 3,3% din totalul locurilor de munca. 

Sectorul neguvernamental este principalul actor al economiei sociale. 

Asociatiile si fundatiile constituie cel mai reprezentativ segment al 

economiei sociale din Romania atat din punct de vedere numeric (93% 

dintre organizatiile inregistrate in perioada 1990 - 2010, 89,7% din 

organizatiile active in anul  2009), cat si din punct de vedere al veniturilor, 

activelor imobilizate sau al personalului salariat. In perioada 1990-2010, 

sectorul neguvernamental s-a dezvoltat accelerat, ajungand la peste 

22.000 de organizatii active si aproximativ 109.882 de angajati4. 

Cooperativele ocupa o pondere de numai 3% ca numar de organizatii, dar 

dau inca un numar important din locurile de munca din economia sociala 

din Romania ponderea acestor organizatii in totalul locurilor de munca din 

economia sociala fiind de 31%. 

 

Economia socială in Romania este totusi putin dezvoltata, fapt confirmat si 

de un studiu publicat in 2013 de Comitetul Economic si Social European 

despre starea economiei sociale in cele 27 de state membre ale UE – de 

                                                 
4 Sursa www.ies.org.ro  

http://www.ies.org.ro/
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unde rezulta ca tarile cu nivel scazut de acceptare sau neacceptare a 

conceptului de economie sociala, unde conceptul de economie sociala este 

putin cunoscut, se afla intr-un stadiu incipient sau nu este cunoscut, sunt 

urmatoarele: Austria, Republica Cehă, Estonia, Germania, Ungaria, 

Lituania, Slovacia, Romania, Croatia si Slovenia. Acelasi studiu 

mentioneaza ca in Tarile de Jos, Suedia, Finlanda si Polonia, conceptul de 

intreprinderi sociale este larg acceptat.  

Cel mai notabil progres pe care il putem mentiona in acest context 

este insa adoptarea Legii economiei sociale (Legea 219/2015).  

După ani si ani de propuneri, dezbateri si modificari, in vara acestui an, 

Parlamentul Romaniei a adoptat Legea economiei sociale5 – act normativ 

extrem de important, dar aplicabil partial, in asteptarea Normelor 

metodologice de aplicare. 

Legea ofera pentru inceput delimitari conceptuale in domeniul economiei 

sociale, principii si reguli generale de infiintare si functionare a 

intreprinderilor sociale, in acord cu directiile existente la nivel european. 

Astfel, conform Legii 219/2015 privind economia socială: 

„Economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor organizate 

independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul 

general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale 

nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor 

apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, 

prestarea de servicii si/sau executia de lucrari. 

Economia sociala are la baza initiativa privata, voluntara si solidara, cu un 

grad ridicat de autonomie si responsabilitate, precum si distribuirea limitata 

a profitului catre asociati.” 

Principiile pe care se bazeaza economia sociala sunt similare celor 

descrise in carta europeana, respectiv: 

a) prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de 

cresterea profitului; 

b) solidaritate si responsabilitate colectiva; 

                                                 
5 Legea nr. 219/2015 privind economia sociala a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 561 din 28 iulie 2015, iar prevederile acesteia au intrat  in vigoare la data de 27 
august 2015. 
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c) convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul 

general si/sau interesele unei colectivitati; 

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor 

desfasurate; 

e) caracter voluntar si liber al asocierii in formele de organizare 

specifice domeniului economiei sociale; 

f) personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si 

independenta fata de autoritatile publice; 

g) alocarea celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar 

pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei 

colectivitati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor. 

„Economia sociala contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de 

locuri de munca, implicarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil, 

prevazut de prezenta lege, in activitati cu caracter social si/sau activitati 

economice, facilitand accesul acestora la resursele si serviciile comunitatii.” 

(art.5, alin.1) 

Legea precizează si activitatile prin care se realizeaza obiectivele de 

economie sociala. Acestea pot fi: 

- producerea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari 

care contribuie la bunastarea comunitatii sau a membrilor acesteia; 

- promovarea, cu prioritate, a unor activitati care pot genera sau 

asigura locuri de munca pentru incadrarea persoanelor apartinand 

grupului vulnerabil; 

- dezvoltarea unor programe de formare profesionala dedicate 

persoanelor din grupul vulnerabil; 

- dezvoltarea serviciilor sociale pentru cresterea capacitatii de insertie 

pe piata muncii a persoanelor din grupul vulnerabil. 

In concluzie, scopul principal al economiei sociale, in comparatie cu scopul 

economiei de piata, nu este obtinerea de profit, ci consta in imbunatatirea 

conditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pentru persoanele 

dezavantajate sau facand parte din categorii vulnerabile.  

 



15 

 

 

1.4 Intreprinderile sociale – structuri de integrare pe piata muncii a 

grupurilor vulnerabile 

Întreprinderile sociale au apărut în Europa în jurul celui de-al doilea război 

mondial, axându-se pe colectarea sistematică de haine şi mobilă. În anii '70 

şi '80, organizaţiile de mediu active au contribuit la eforturile IS, îndeosebi 

la scară mică, în comunităţile locale. Activităţile lor s-au axat pe sortarea 

deşeurilor, reparare/ revânzare şi recuperarea materialelor. În anii '90, pe 

lângă activităţile de revânzare, au apărut şi activităţi de reparaţie şi 

reciclare. Ca urmare a intensificării problemelor cauzate de managementul 

deşeurilor la nivel local şi regional, a crizei economice şi a recunoaşterii 

sectorului economiei sociale ca sector de sine stătător, unele întreprinderi 

sociale au început să se reorganizeze pentru a valorifica oportunitățile de 

pe piață. 

„Organizatiile Economiei Sociale sunt actori economici si sociali activi în 

toate sectoarele care se caracterizeaza în principal prin scopurile si prin 

forma lor specifica de antreprenoriat. Economia sociala include organizatii 

cum sunt cooperativele, mutualele, asociatiile si fundatiile. Aceste 

întreprinderi sunt deosebit de active în anumite domenii cum ar fi protectia 

sociala, serviciile sociale, sanatatea, bancile, asigurarile, productia agricola, 

serviciile de proximitate, educatie si formare, cultura, sport si activitati 

recreative.”6 

 

Intreprinderile sociale sunt initiative private, integrate pe piata, dar 

indeplinesc obiective sociale suplimentare. Ele se subordoneaza principiilor 

si obiectivelor economiei sociale, diferentiindu-se astfel de sectorul public si 

de cel privat clasic. 

EGALITATE = SECTOR PUBLIC PROFIT SI EFICIENTA = SECTOR PRIVAT 

Detinut si/sau administrat de stat Autoritati 

publice locale, judetene Regionale, 

nationale, europene internationale 

societati comerciale detinute de unul sau 

mai multi actionari (multinationale, corporatii, 

IMM) 

 

RECIPROCITATE SI SOLIDARITATE = ECONOMIA SOCIALA 

Cooperative, Case de ajutor reciproc 

Asociatii, Fundatii, Intreprinderi sociale 

 

                                                 
6 Carta principiilor Economiei Sociale, CEP – CMAF Conferinta Europeana Permanenta a 
Cooperativelor, Mutualitatilor, Asociatiilor si Fundatiilor, 2002 
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Intreprinderile sociale favorizează reintegrarea grupurilor de risc pe piaţa 

muncii prin instruirea şi ocuparea forţei de muncă si/sau facilitează accesul 

gospodăriilor cu venituri mici la bunuri sau servicii având o calitate 

garantată la costuri mai mici. Din punct de vedere economic, ele oferă 

locuri de muncă în zona de proximitate persoanelor pentru care deplasarea 

sau mutarea într-o altă localitate nu ar fi o soluţie dezirabilă. 

 

In Romania, in lipsa unei legi a economiei sociale, intreprinderile sociale s-

au dezvoltat fara a avea un statut specific de structuri de economie sociala, 

acest termen fiind folosit si operationalizat cu precadere in documentele 

programatice elaborate in cadrul procesului de integrare a tarii noastre in 

Uniunea Europeana.  

Pana in prezent, infiintarea si functionarea intreprinderilor sociale a avut un 

cadru de reglementare si de politica publica definit de diverse acte 

normative, cum ar fi: 

- Actele normative care reglementeaza infiintarea si functionarea 

cooperativelor, asociatiilor si fundatiilor, caselor de ajutor reciproc; 

- Actele normative care reglementeaza activitatea intreprinderilor in 

general (de ex. codul Fiscal, legea achizitiilor publice, etc) sau anumite 

domenii de activitate ca serviciile sociale si de ocupare;  

- Actele normative care reglementeaza anumite domenii de activitate ca 

serviciile sociale si de ocupare - insertia in munca a persoanelor cu 

dizabilitati sau, mai general a grupurilor defavorizate de exemplu cum 

ar fi sub-contractarea, procedurile de externalizare;  

Unele dintre aceste acte reglementeaza si rolul acestor intreprinderi in 

domeniile de politica publica respectiva ca furnizori de servicii respectiv ca 

angajatori sau actori de reinsertie pe piata muncii a unor categorii 

defavorizate. 

 

Ca urmare a adoptarii Legii privind economia sociala (Legea 219/2015), 

legislatia romaneasca va permite posibilitatea infiintarii in tara noastra a 

doua tipuri de entitati juridice: intreprinderile sociale si intreprinderile 

sociale de insertie. Prin lege se reglementeaza si statutul de întreprindere 

sociala, respectiv întreprindere sociala de insertie. 
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Statutul de intreprindere sociala se recunoaste prin acordarea unui 

atestat de intreprindere sociala, care se elibereaza de agentiile judeteane 

pentru ocuparea fortei de munca si care certifica scopul social al 

intreprinderii sociale si conformarea acesteia la principiile economiei sociale 

enuntate de lege. Atestatul de întreprindere sociala se acorda acelor 

intreprinderi sociale care dispun prin actele de infiintare si functionare 

respectarea urmatoarelor criterii: 

a) actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii; 

b) aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei 

statutare; 

c) se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una 

sau mai multe intreprinderi sociale; 

d) aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri 

de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa 

depaseasca raportul de 1 la 8. 

 

Intreprinderea sociala de insertie este intreprinderea sociala care: 

a) are permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinand 

grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestor 

angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al 

tuturor angajatilor; 

b) are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului 

prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate. 

Statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea 

marcii sociale. Marca sociala cuprinde certificatul care atesta statutul de 

intreprindere sociala de insertie, cu o valabilitate de trei ani de la data 

emiterii, precum si un element specific de identitate vizuala care se aplica 

obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care 

demonstreaza prestarea unui serviciu. 

 

Legea prevede un aspect deosebit de important din perspectiva integrarii 

grupurilor vulnerabile in intreprinderile sociale de insertie si anume faptul ca 

acestea au obligtia sa asigure masuri de acompaniament pentru insertia 

profesionala a persoanelor vulnerabile. 
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Masurile de acompaniament pot fi informarea, consilierea, accesul la 

formele de pregatire profesionala, adaptarea locului de munca la 

capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de munca in functie de 

nevoile persoanelor si alte masuri care au ca scop sprijinirea insertiei 

sociale si profesionale a angajatilor. 

De asemenea, in vederea asigurarii masurilor de acompaniament, 

intreprinderile trebuie sa colaboreze atat cu serviciile publice de asistenta 

sociala de la nivel judetean si local, cat si cu agentiile judetene de ocupare 

a fortei de munca. Suplimentar, este necesara si colaborarea cu specialisti 

in domenii precum psihologie, asistenta sociala, pedagogie, formare 

profesionala, ocupare, precum si medicina, medicina muncii sau economie 

sociala. 

Apreciem introducerea prevederilor privind acompaniamentul ca o idee 

laudabila, tinand cont de faptul ca exista probleme diverse de adaptare a 

persoanelor vulnerabile la conditiile unui loc de munca. Ramane insa de 

vazut care va fi impactul practic al acestor prevederi – pot fi considerate o 

„complicatie” de catre cei care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale, sau 

pot fi implementate cu succes si atunci vor fi create toate premisele de 

crestere a gradului de ocupabilitate in randul grupurilor vulnerabile.  
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Capitolul 2 

PROBLEME SI NEVOI IDENTIFICATE LA NIVELUL GRUPURILOR 

VULNERABILE 

 

 

 

Identificarea problemelor cu care se confrunta grupurile vulnerabile este o 

activitate incipienta a proiectului, realizata prin cercetari la nivelul celor trei 

judete de implementare (Gorj, Olt si Constanta) in contextul socio-economic 

actual, cat si din perspectiva ocupabilitatii grupurilor vulnerabile. 

Modalitatea prin care echipa proiectului si-a propus sa identifice 

particularitatile privind vulnerabilitatea, specifice fiecarei categorii in parte, 

este pe doua componente: 

1. Prin prezentarea informatiilor obtinute din realizarea studiilor 

diagnostic a nevoilor persoanelor vulnerabile la nivelul regiunilor SV 

si SE; 

2. Prin prezentarea rezultatelor obtinute ca urmare a aplicarii ghidurilor 

de interviu, atat lucratorilor si specialistilor in economia sociala, cat si 

persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. 

 

2.1 Context socio-economic si piata muncii. 

Rapoartele de analiza pornesc de la ţintele stabilite de Planul Naţional 

pentru Reformă în cadrul strategiei Europa 2020, prin care România 

intenţionează să reducă numărul de persoane aflate în situaţie de risc de 

sărăcie şi excluziune socială cu 580.000 persoane până în 2020 si se 

concretizeaza prin informatii privind fiecare categorie de grup vulnerabil in 

parte.  

Având în vedere că discriminarea este una principalele cauze care 

generează sau menţine situaţiile de marginalizare, vom incepe prin a defini 

conceptul de categorie defavorizata „acea categorie de persoane care fie 

se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor 
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datorită diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un 

comportament de respingere şi marginalizare.”7 

 

Saracia, educatia si ocupabilitatea - cei trei factori ai excluziunii sociale, 

sau cele trei probleme sociale cu care se confrunta grupurile vulnerabile 

trebuie abordate impreuna deoarece intre ele, de cele mai multe ori, se 

instaleaza o relatie de cauza-efect.  

In ceea ce priveste saracia, trebuie sa incepem analiza fenomenului in 

contextul crizei economice globale, cat si din perspectiva regresului 

economic in ceea ce priveste industria, caracteristica celor trei judete. 

Pentru judetul Gorj, regresul industriei extractive a fost un factor 

determinant cu atat mai mult cu cat economia județului Gorj are ca 

promotor industria extractivă și cea producătoare de energie electrică prin 

arderea cărbunelui. Aceste două industrii ocupă cea mai mare parte a 

populației ocupate în industrie și contribuie în cea mai mare parte la 

realizarea PIB-ului județului. 

Totodata, scaderea continuă a cantității de energie produsă prin arderea 

cărbunelui (prețul ridicat al acestui tip de energie) va crea importante 

probleme în structura economică și socială a județului. 8 

Alte industrii importante: exploatarea cărbunelui și a petrolului, fabricarea 

articolelor tehnice din cauciuc, fabricarea armamentului, fabricarea mobilei, 

industria textilă și industria alimentară. 

Turismul se află în fază incipientă, dar prezintă un potențial apreciabil de 

dezvoltare, in timp ce agricultura este un sector neperformant, deși cea mai 

mare parte a populației ocupate este în mediul rural; se practică o 

agricultură de subzistență, cu tehnologii și utilaje învechite. Prin urmare, 

Specificul economiei județului Gorj este industrial agrar, contribuția 

industriei la realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar 

populația ocupată în agricultură este majoritară față de totalul populației 

ocupate. 

Judeţul Olt a fost alt judeţ unde procesul restructurării industriale a avut 

drept consecinţă pierderi de locuri de muncă. Dar, spre deosebire de alte 

                                                 
7 Grupurile vulnerabile si economia sociala. Romi si femei in dificultate. Manual de interventie, 

Raluca Slapciu (INCCV), Smaranda Rotaru (Catalactica)) 
8 Determinanti ai ocuparii grupurilor vulnerabile din perspectiva furnizorilor de servicii sociale, Lect. 

Calina Butiu, Alba Iulia, 2011 
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judete, Oltul este un judeţ puternic agricol, o mare parte a angajaţilor din 

industrie reorientându-se către activităţi agricole. 

Cel mai important potential de dezvoltare al judetului Constanta il reprezinta 

resursele turistice. Litoralul Marii Negre care cuprinde 13 statiuni cu unitati 

ce cazare tratament si agrement (hoteluri, moteluri, vile, campinguri) 

defasurate de-a lungul a 70 km de coasta intre Navodari si Mangalia. 9 

Regiunea mai beneficiaza si de un important fond balnear cu o veche 

traditie si anume Lacul Techirghiol Eforie Nord (namol curativ cu proprietati 

asemanatoare celui de la Marea Moarta).  

Platforma continentala a Marii Negre contine rezerve semnificative de 

minerale si hidrocarburi exploatate cu echipamente de foraj marin produse 

in Romania. 

Observam asadar ca in fiecare judet de implementare se contureaza o 

particularitate caracteristică - dependenta de o singura activitate 

economica, ducand la declinul altor activitati economice. 

Saracia se evidentiaza ca factor de excuziune sociala, in randul 

beneficiarilor de venit minim garantat si cetatenilor de etnie roma, in 

contextul nivelului scazut de educatie si a gradului scazut de ocupabilitate. 

În ceea ce priveşte educaţia, sărăcia şi excluziunea socială, acestea sunt 

asociate cu un risc ridicat de neşcolarizare, abandon şcolar şi rezultate 

şcolare nesatisfăcătoare. Existenţa unor costuri ale educaţiei creează 

dezavantaje clare pentru copiii din familiile afectate de sărăcie, care nu-şi 

permit astfel de contribuţii suplimentare, ajungând până la neinscriere 

şcolară, absenteism sau chiar abandon şcolar. Parintii sunt nevoiti sa 

acopere costuri de manuale, rechizite, transport, pe care nu si le permit. 

Accesul la educaţia preşcolară este şi mai dificil, în condiţiile în care 

educaţia preşcolară nu reprezintă învăţământ obligatoriu, iar resursele puse 

la dispoziţie grădiniţelor sunt minime. 10 

Prin urmare, am identificat urmatoarele probleme in randul grupurilor 

vulnerabile, din punctul de vedere al sistemului educational si de formare 

profesionala, corelat cu piata muncii si incluziunea sociala:11 

                                                 
9 Anuarul Statistic al Romaniei – editia 2008 
10 www.anc.edu.ro , Analiza socio-economica formare profesionala si inovare sociala 
11 Dezechilibre de pe Piata Muncii in Judetul Gorj privind Ocuparea si Somajul, Coordonator 

Gherghinescu Oana, Craiova, 2010 

http://www.anc.edu.ro/
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 Lipsa de interes fata de munca, Cu cât sunt mai dependenţi de 

sistemul de protecţie socială cu atât au mai puţin dezvoltate deprinderi 

sociale de bază, necesare incadrarii in munca, am putea spune ca aceasta 

tendinta o gasim la majoritatea categoriilor vulnerabile apte de munca.  

Beneficiarii de venit minim garantat  trebuie, conform Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat, sa prezinte primariilor de domiciliu, adeverinta ca 

sunt in evidenta agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si ca 

nu au refuzat un loc de munca. 

Persoanele de etnie roma sunt categoria vulnerabila care se confrunta cu 

stereotipuri legate de etnie, ducand la marginalizare sociala, la scaderea 

gradului de scolaritate si implicit la lipsa motivatiei de angajare. 

Tinerii din sistemul de protectie sociala, cu dizabilitati sau nu, prezinta 

carente in ceea ce priveste deprinderile de viata independenta, in randul lor 

se observa cel mai pregnant dependenta de sistemul de asistenta sociala si 

lipsa interesului pentru ocupabilitate.  

 Tendinta de crestere a ratei de abandon scolar, pusa pe seama 

lipsei de institutii sau centre de consiliere profesionala, a saraciei, sau chiar 

a dezinteresului familiilor privind educatia copiilor. Aceasta tendinta o 

regasim cu precadere in randul cetatenilor de etnie roma sau a 

beneficiarilor de venit minim garantat, pe fondul saraciei si a lipsei de 

informare. 

 Somajul si dezechilibrele de pe piata muncii. Somajul este 

principala forma de dezechilibru pe piata muncii, cat si un factor promotor al 

excluziunii sociale ducand la pierderi de venit, erodarea legaturii si 

raporturilor sociale cu comunitatea. Ocuparea forţei de muncă constituie în 

orice societate o problemă esenţială a asigurării echilibrelor 

macroeconomice şi stabilităţii social-politice. Ocupabilitatea este totodata 

un factor definitoriu, asemeni gradului de dezvoltare socio-economica, in 

analiza fenomenului de excluziune sociala. 

 

Pentru o analiza corecta a pietei muncii in regiunile vizate de proiect, 

plecam de la analiza ocupabilitatii din perspectiva factorilor: somaj, 

structura forta de munca, cat si a masurilor: oferta locuri de munca, servicii 

de orientare si consiliere profesionala, furnizori de formare profesionala. 
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Principalele constatări din analiza pieţei muncii la nivel național, indică o 

scădere a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate (în mod 

deosebit în mediul rural şi în cazul persoanelor aparținand grupurilor 

vulnerabile). Se constată o rată de ocupare mai mică decât la nivel naţional 

şi un decalaj semnificativ faţă de ţinta UE pentru 2020 (care prevede o rată 

de ocupare de 70% în 2020).  

Şomajul este un fenomen contemporan, complex, cuprinzător, care include 

în sfera sa aspecte economice, sociale, politice, psihologice şi morale. 

Șomajul a devenit principala formă de dezechilibru pe piaţa muncii, 

constand in nefolosirea unei părţi din forţa de muncă salariată. 

Şomajul este caracterizat de pierderea de venit, pierderea încrederii de 

sine, erodarea raporturilor cu comunitatea şi apariţia sentimentelor de 

alienare şi excludere din viaţa normală, ceea ce provoacă tensiuni şi 

ameninţarea stabilităţii sociale. 

Ca fenomen macroeconomic, şomajul reprezintă persoanele active fără 

ocupaţie, care caută de lucru; sau el este format din excesul de resurse de 

muncă în raport cu cei ce pot fi ocupaţi, în condiţiile de rentabilitate impuse 

de piaţă. 

Sporirea sau diminuarea ocupării nu se identifică cu scăderea sau 

agravarea şomajului. Pentru a se realiza o imagine mai apropiată de 

adevăr, este necesar să se ia în consideraţie şi variaţiile nivelurilor activităţii 

populaţiei. Deci, noţiunea de şomaj trebuie să fie corelată cu indicatorii 

privind stocul și fluxurile populaţiei active, ca şi cu repartiţia şi durata 

şomajului. 

In judetul Olt, conform Institutului National de Statistica, la sfarsitul lunii iulie 

2015 erau inregistrati un numar de 13776 someri (5282 femei), cu o rata a 

somajului peste media pe tara (5,0%), de 7,7% (6,1% pentru femei).12  

Pentru judetul Gorj, la sfarsitul lunii iulie 2015 erau inregistrati un numar de 

12292 someri (5248 femei), cu o rata a somajului de 8,4% (7,9% pentru 

femei) .13 

In judetul Constanta, la sfârşitul lunii iulie 2015 se înregistrau 8995 şomeri 

(din care 4491 femei), rata şomajului fiind de 2,9% (3,3% in randul femeilor) 

- mai scăzută decât media pe ţară.14 

                                                 
12 Institutul National de Statistica – Buletin statistic lunar al regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 
13 Institutul National de Statistica – Buletin statistic lunar al regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
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Reţinem referirea pertinentă la criza economică care marginalizează „în 

masă”, ca factor  al unei  vulnerabilităţi generalizate şi la dependenţa de 

stat şi de serviciile de protecţie socială oferite de acesta.  

Analizand categoriile de persoane inregistrate in evidentele AJOFM-urilor la 

nivelul tarii, programele de consiliere/formare si proiectele derulate in acest 

sens, observam ca toate masurile de insertie profesionala se adreseaza 

grupurilor vulnerabile. 

Cel mai frecvent apar menţionate grupurile care sunt deja ţinta politicilor de 

incluziune socială: 

- romii, 

- persoanele cu handicap, 

- tinerii postinstituţionalizaţi, 

- persoanele de peste 45 ani (printre care, femeile sunt mai des 

menţionate). Locuirea în rural apare des menţionată ca factor 

suplimentar al neocupării. 

Factori cauzali ai vulnerabilităţii pe piaţa muncii: 

Nr. 

crt. 

Factorul cauzal Grup tipic 

1. Lipsa de interes pentru muncă Romi 

2. Lipsa de experienţă Tineri absolvenţi 

3. Limita de vârstă impusă de angajator Persoane de 45+ ani 

4. Stereotipuri şi prejudecăţi Romi 

Persoane cu dizabilităţi 

Foşti deţinuţi 

Femei de 45+ ani 

5. Comportamente asociale şi antisociale Romi 

Tineri 

Foşti deţinuţi 

6. Capacităţi funcţionale limitate Persoane cu dizabilităţi 

Persoane de 45+ ani 

7. Inflexibilitatea ocupaţională Persoane de 45+ ani 

8. „Nepotismul” Persoane fără „relaţii” 

9. Lipsa calificării conform cerinţelor pieţei Persoane de 45+ ani 

10. Dispariţia ocupaţiilor tradiţionale Romi 

Rezidenţii din rural 

11. Oferta limitată a pieţei muncii Nespecificat 

                                                                                                                                        
14 Institutul National de Statistica – Buletin statistic lunar al judetului Constanta  
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12. Slaba informare privind locurile de 

muncă vacante 

Nespecificat 

13. Distanţa faţă de oraş Rezidenţii  din  ruralul 

marginal 

14. Legislaţia Persoane cu dizabilităţi 

15. Obligaţiile familiale Mame tinere 

16. Sărăcia Beneficiari de VMG Persoane 

fără adăpost 

 

 

2.2 Probleme si nevoi – rezultatele cercetarii pe baza de interviu 

Odata creionat contextul socio-economic si spatial pentru judetele de 

implementare, analiza s-a concentrat pe identificarea principalelor 

probleme sociale existente in randul grupurilor vulnerabile. 

Toate categoriile de grupuri vulnerabile supuse analizei: tineri peste 18 ani 

care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane cu 

dizabilităţi, persoane de etnie roma, persoane care trăiesc din venitul minim 

garantat, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, sunt supuse riscului de 

excluziune sociala, dar la fiecare categorie in parte gasim particularitati in 

ceea ce priveste vulnerabilitatea.  

Cercetarea cantitativa privind vulnerabilitatile s-a realizat prin schimbul de 

bune practici derulat in cadrul proiectului. Schimbul de bune practici a 

inclus: 

 activităţi de colaborare cu actori care activează în sfera asistenţei şi 

incluziunii sociale, semnandu-se 15 parteneriate cu actori implicati in 

lucrul cu persoanele vulnerabile: Primăria Tismana, Primăria Rovinari, 

DGASPC Gorj, Asociaţia pentru Şanse Egale Tg.Jiu, AJOFM Gorj, 

Fundaţia Kids Alive România din Dobrun, Primăria Grojdibodu, Primăria 

Slatina, AJOFM Olt, Fundaţia William Tyrrell Slatina, Primăria 

Topraisar, Primăria Cumpăna, Primăria Techirghiol, AJOFM Constanţa 

şi Fundaţia Alături de Voi. 

 aplicarea unor ghiduri de interviu angajaţilor care lucrează cu persoane 

vulnerabile si persoanelor din grupurile vulnerabile. Pe componenta de 

analiza nevoi, s-a optat pentru o abordare calitativă prin utilizarea ca 

instrument de cercetare a Ghidului de interviu urmarind:  
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- identificarea factorilor sociali/personali/institutionali ai vulnerabilitatii 

pe piata muncii a persoanelor vulnerabile; 

- gradul de adaptabilitate al persoanelor vulnerabile la specificul si 

conditiile de munca; 

- impactul politicilor sociale asupra cresterii gradului de ocupare in 

randul persoanelor vulnerabile. 

Au fost intervievate 35 de persoane apartinand categoriei de lucratori si 

specialisti in domeniul economiei sociale si 27 de persoane apartinand 

grupurilor vulnerabile. 

În ceea ce priveşte eşantionarea, aceasta a fost una nestandardizată, 

aplicarea ghidurilor de interviu s-a facut la persoanele identificate de către 

reprezentanţii instituţiilor/ organizaţiilor participante la schimbul de bune 

practici. Pentru realizarea unor eşantioane similare pe fiecare judeţ, s-au 

stabilit ca şi categorii de entităţi participante la schimbul de bune practici: 

primării din fiecare judeţ, AJOFM-uri, ONG-uri şi servicii din cadrul 

DGASPC-urilor. 

 

Prezentare itemi cercetare cantitativa 

1. Cum apreciați gradul de vulnerabilitate a următoarelor categorii de 

persoane din grupul țintă al proiectului? 
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Majoritatea respondentilor (angajati si persoane vulnerabile) au mentionat 

categoria persoanelor cu dizabilitati cu grad foarte mare de vulnerabilitate, 

urmand persoanele care traiesc din VMG (angajati), tinerii care parasesc 

sistemul (persoane vulnerabile) cele care au parasit timpuriu scoala si 

persoanele de etnie roma cu grad mare de vulnerabilitate. 

 

2. Care considerați că sunt principalele probleme cu care se confruntă 

aceste categorii sociale? 
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Problemele pregnante pentru fiecare categorie in parte sunt: 

- Tinerii care parasesc sistemul: saracia si somajul; 

- Persoanele cu dizabilitati: somaj, excluziune; 

- Persoanele de etnie roma:  nivel scazut de educatie, infractionalitate si 

saracie;     

- Persoane care traiesc din VMG: saracie; 

- Persoane care au parasit timpuriu scoala: nivel scazut de educatie, 

somaj. 

 

 

3. Care considerați că sunt principalele obstacole care au determinat 

problemele sociale cu care se confruntă aceste categorii sociale? 
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Observam ca raspunsurile furnizate de cele doua categorii de respondenti 

sunt asemanatoare, astfel ca: 

- pentru tinerii care parasesc sistemul principalele obstacole sunt: 

dependenta fata se sistemul de protectie sociala si dezinteresul pentru 

imbunatatirea nivelului de trai; 
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- pentru persoanele cu dizabilitati: dependenta de sistem si politicile 

sociale inadecvate; 

- pentru persoanele de etnie roma: dezinteres fata de munca, dezinteres 

pentru imbunatatirea nivelului de trai si lipsa informarii si consilierii;     

- pentru persoane care traiesc din VMG: dependenta de sistem, 

dezinteres fata de munca, dezinteres pentru imbunatatirea nivelului de 

trai, politici sociale inadecvate 

- pentru persoane care au parasit timpuriu scoala: dezinteres pentru 

imbunatatirea nivelului de trai si lipsa informarii si consilierii. 

 

4. Cum apreciați gradul de ocupabilitate (integrare pe piața muncii) a 

următoarelor categorii de persoane din grupul țintă al proiectului? 
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Respondentii au apreciat un grad foarte scazut de ocupabilitate pentru 

persoanele cu dizabilitati (83% angajati, 67% persoane vulnerabile) si 

persoanele de etnie roma (54% angajati si 59% persoane vulnerabile), un 

grad scazut pentru celelalte categorii de grupuri vulnerabile. 

 

 

5. Care considerați că sunt cauzele gradului scăzut de integrare pe piaţa 

muncii în rândul categoriilor sociale prezentate? 
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Principalele cauze identificate pentru fiecare categorie in parte sunt: 

 Tinerii care parasesc sistemul: lipsa de interes si lipsa calificarilor 

conform cerintelor pietei muncii; 

 Persoanele cu dizabilitati: oferta limitata a pietei muncii, capacitate 

functionala limitata, neimplicarea statului 

 Romi : nivel scazut de educatie, lipsa de interes 

 Persoane care traiesc din VMG: lipsa de interes 

 Persoane care au parasit timpuriu scoala: nivel scazut de educatie, lipsa 

de interes.  

 

Sintetizand raspunsurile furnizate de respondentii care activeaza in 

domeniul social, observam o relatie de dependentă intre raspunsurile 

furnizate si interacţiunea acestora  cu  grupuri vulnerabile,  conform 

specificului  muncii  sociale desfăşurate. De exemplu, în cadrul direcţiilor de 

asistenţă socială este mai bine cunoscută problema tinerilor 

postinstituţionalizaţi si a persoanelor cu dizabilitati, în AJOFM-uri este mai 
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cunoscută problema şomerilor de lungă durată, in primarii, problema 

beneficiarilor de diferite tipuri de beneficii sociale pentru persoanele din 

familiile sarace, iar ONG-urile cunosc şi descriu mai în detaliu o varietate 

mai mare de grupuri, în funcţie de proiectele şi programele pe care le 

derulează. 

Se contureaza vulnerabilitati specifice fiecarei categorii in parte, influentate 

de o serie de factori: personali, sociali, economici, institutionali, politici etc. 

Factorii personali sunt cel mai amplu şi mai detaliat descrişi în răspunsuri, 

fiind mai bine cunoscuţi de subiecţi ca urmare a experienţei directe.  

Pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie sociala, identificam 

identificam urmatorii factori ai vulnerabilitatii si excluziunii sociale: lipsa 

abilitatilor de comunicare si handicapul social produs de institutionalizare, 

handicap ce le limiteaza posibilitatea de a duce o viata independenta 

postinstitutionalizare. 

Pentru persoanele cu dizabilitati, pregnanta este capacitatea functionala 

limitata, ce genereaza o serie de alti factori: politici – strategii/legislatie 

privind stimularea includerii lor pe piata muncii; personali – excluderea 

sociala, stima de sine scazuta..,etc. 

Principalul obstacol privind integrarea persoanelor de etnie roma este lipsa 

scolarizarii, care duce de cele mai multe ori la infractionalitate si implicit la 

discriminare din partea societatii pe de o parte, si a reticentei angajatorilor 

pe de alta parte. 

Pentru persoanele care au parasit timpuriu scoala, factorii vulnerabilitatii 

sunt concentrati in jurul nivelului scazut de educatie ce genereaza un 

handicap in insertia pe piata muncii. 

Vulnerabilitatile persoanelor care traiesc din VMG vin atat din factori 

personali: refuzul de a se angaja, cat si din factori de sistem/politici: 

dependenta de ajutoarele sociale acordate de stat, fara a limita perioada in 

care pot fi beneficiari. 
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Capitolul 3 

BUNE PRACTICI SI ECONOMIE SOCIALA – DE LA CONCEPT LA 

IMPACT ACTUAL 

 

Acest capitol cuprinde prezentarea perceptiei pe care o au grupurile 

vulnerabile si specialistii care lucreaza cu grupurile vulnerabile in ceea ce 

priveste bunele practici si economia sociala. Prezentarea este realizata pe 

baza itemilor ultimelor doua componente din cercetarea realizata in cadrul 

proiectului, prin activitatea de schimb de bune practici. Aceste doua 

componente au fost strucurate dupa cum urmeaza: 

 ca intrebari deschise, la care persoanele intervievate si-au putut exprima 

opiniile cu privire la masurile care se pot lua pentru  grupurile vulnerabile, 

 intrebari grila cu mai multe raspunsuri permise, pentru identificarea 

domeniilor de infiintare a Intreprinderilor sociale, propuse de persoanele 

intervievate  

 intrebari grila cu un singur raspuns permis, pentru a afla in ce masura 

lucratorii sociali/grupurile vulnerabile sunt familiari termenilor de 

economie sociala si intreprindere sociala. 

Totodata, din interpretarea calitativa a ghidurilor de interviu au fost 

sintetizate raspunsuri ce au dus la informatii privind impactul politicilor 

sociale asupra cresterii gradului de ocupare in randul persoanelor 

vulnerabile, au fost corelate experientele persoanelor intervievate, 

experiente ce pot fi concretizate prin elaborarea unor interventii de suport 

ce pot fi oferite persoanelor supuse riscului de excluziune sociala. 

Scopul final este de a identifica oportunităti si provocări ale acestor modele 

de incluziune şi de parteneriat şi de a cunoaşte recomandările lucrătorilor 

sociali şi specialiştilor în economie socială cu privire la sustenabilitatea 

modelelor de incluziune pe piata muncii a persoanelor defavorizate. 

 

Prezentarea itemilor din ghidurile de interviu. 

1. (intrebare deschisa) Ce masuri credeti ca ar trebui luate pentru: 

1.1. Ameliorarea problemelor sociale cu care se confrunta grupurile 

vulnerabile mentionate? 

1.2. Cresterea gradului de ocupabilitate pentru grupurile vulnerabile 

mentionate? 
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Din raspunsurile exprimate sunt propuse urmatoarele masuri pentru fiecare 

categorie de grup vulnerabil in parte:  

 consilierea si informarea tinerilor care parasesc sistemul, stimularea 

angajatorilor pentru a angaja aceasta categorie vulnerabila; dezvoltarea 

serviciilor sociale pentru a informa tinerii cu privire la locurile de munca 

existente, pentru a-i sprijini, consilia si orienta socio-profesional. 

  diversificarea ofertei locurilor de munca pentru persoanele cu 

dizabilitati, stimularea angajatorilor pentru a angaja aceasta categorie 

vulnerabila; specializarea in domenii specifice dizabilitatilor, dezvoltarea 

voluntariatului si cresterea numarului organizatiilor de sprijin. 

 implicarea comunitatii pentru stimularea persoanelor de etnie roma in 

vederea angajarii, consiliere educationala prin sprijin din comunitate si 

evitarea discriminarii etniei, scolarizarea lor si motivarea parintilor 

pentru a-si trimite copiii la scoala, incheierea unor parteneriate cu 

asociatiile care desfasoara activitati legate de acest grup vulnerabil. 

 limitarea dependentei fata de sistemul de stat (a venitului minim 

garantat) si consilierea lor pentru a-si cauta locuri de munca, crearea 

de locuri de munca la nivel local, programe specifice de reconversie 

profesionala. 

 reluarea studiilor (inclusiv in programul seral) si obtinerea unor 

calificari, locuri de munca pentru persoanele care au parasit timpuriu 

scoala, unde sa fie calificati la locul de munca. Implicarea autoritatilor 

prin consiliere in vederea integrarii/reintegrarii socio-profesionale. 

Pentru toate categoriile de grupuri vulnerabile a mai fost mentionata o mai 

mare implicare a clasei politice prin planuri de masuri concrete si adaptate 

nevoilor reale fiecarei categorii in parte. 

 

2. Care consideraţi că sunt cele mai importante cerinţe în lucrul cu 

persoanele vulnerabile? – intrebare deschisa 

La aceasta intrebare raspunsurile celor doua categorii de respondenti 

(angajati/persoane vulnerabile) se diferentiaza. 

Persoanele vulnerabile se raporteaza la propriile persoane si la modul cum 

percep sau cum isi doresc sa fie relatia cu angajatii, mentionand: rabdarea 

sporita, dedicarea asupra muncii, evitarea conflictelor, raportarea la grup si 

nu la individ.  
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Angajatii care lucreaza cu persoanele vulnerabile furnizeaza raspunsuri cu 

referire la dezvoltarea profesionala continua de care este nevoie. Acestei 

intrebari au raspuns cu predilectie angajatii din DGASPC-uri. Respondentii 

au mentionat: dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor in diverse domenii, 

dezvoltarea serviciilor de consiliere sociala, indrumarea catre educatie, 

formarea profesionala, rabdarea si atitudinea pozitiva. 

 

3. Care este cea mai frumoasa experienta a dumneavoastra in lucrul cu 

persoanele vulnerabile/in relatia cu angajatii care lucreaza cu persoanele 

vulnerabile? - intrebare deschisa 

Persoanele vulnerabile intervievate au mentionat consilierea si sprijinul 

primite din partea angajatilor din sistemul de asistenta sociala, in timp ce 

angajatii care lucreaza cu persoanele vulnerabile au oferit raspunsuri mai 

detaliate: integrarea sociala a tinerilor, consilierea persoanelor vulnerabile 

in a continua studiile si in gasirea unor locuri de munca, sprijinul oferit si 

dupa ce parasesc sistemul de asistenta sociala, lucrul propriu-zis cu 

persoanele vulnerabile. 

 

4. Care consideraţi că sunt principalele aspecte negative/ greşeli care se 

fac în relaţia cu persoanele din grupurile vulnerabile?- intrebare deschisa 

Persoanele vulnerabile intervievate au mentionat  judecarea grupului dupa 

un individ si influentarea unui grup in mod negativ, atitudini discriminatorii. 

Angajatii care lucreaza cu persoanele vulnerabile au mentionat: 

discriminarea sociala, maniera in care trecerea la viata in afara sistemului 

de protectie este resimtita de persoanele vulnerabile ca pe o prapastie, 

lipsa empatiei cu persoana vulnerabila, refuzul angajatorilor de a incadra 

persoane cu dizabilitati, revenirea copiilor in sistem dupa integrarea in 

familii. 

 

5. Care este cea mai negativă experienţă a dumneavoastră în lucrul cu 

persoanele vulnerabile/angajatii care lucreaza cu grupurile vulnerabile? 

Acestei intrebari au raspuns cu predilectie angajatii din DGASPC. 

Respondentii au mentionat: refuzul unui loc de munca in favoarea ajutorului 

social, lipsa sprijinului din partea familiei pentru o persoana cu dizabilitati 

(cu un sentiment de jena fata de dizabilitatea copilului), lipsa de reactie a 

unor reprezentanti ai autoritatilor locale. 
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Persoanele vulnerabile au oferit un numar foarte mic de raspunsuri: lipsa 

de interes, excluderea persoanelor vulnerabile, ignoranta angajatilor.  

 

6. Aţi fost vreodată implicat/implicată într-un proiect/program/activitate care 

să vizeze îmbunătăţirea gradului de integrare pe piaţa muncii a 

persoanelor din grupuri vulnerabile? - intrebare inchisa cu 2 variante de 

raspuns 

Foarte putini respondenti apartinand grupurilor vulnerabile au fost angrenati 

in proiecte, in timp ce aproximativ 50% din persoanele intervievate 

apartinand angajatilor au fost angrenate in diferite proiecte/activitati care sa 

vizeze cresterea gradului de ocupabilitate, fiecare respondent mentionand 

scopul si rezultatele obtinute. 

Putem identifica diferente de perceptie intre angajatii din DGASPC sau 

asociatii/fundatii si cei din cadrul primariilor sau AJOFM, primii furnizand 

cele mai multe si mai detaliate raspunsuri. 

Respondentii au mentionat: dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor in 

diverse domenii, dezvoltarea serviciilor de consiliere sociala, indrumarea 

catre educatie, formarea profesionala ca cerinte esentiale in lucrul cu 

grupurile vulnerabile, au metionat implicari in diverse activitati sau proiecte. 

 

7. Cât de cunoscut vă este conceptul de economie sociala?- intrebare tip 

grila cu un singur raspuns permis. 
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In procent de 51% respondentii apartinand angajatilor, cunosc foarte bine 

termenul si o parte din respondenti cunosc termenul fara a-l putea defini 

(31%). 

In procent mic respondentii persoane vulnerabile, cunosc termenul fara a-l 

putea defini (33%) si o parte din respondenti nu l-au auzit (19%). 

 

8. Cât de cunoscut vă este conceptul de intreprindere sociala? - intrebare 

tip grila cu un singur raspuns permis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In procent de 43% respondentii angajati cunosc foarte bine termenul si o 

parte din respondenti (30%) cunosc foarte termenul, fara a-l putea defini. 

In procent de 41% respondentii persoane vulnerabile cunosc termenul fara 

definitie, o parte din respondenti nu l-au auzit (19%) si 19% il cunosc. 

Asadar, putem constata o lipsa de informare in ceea ce priveste domeniul 

Economiei Sociale: angajatii nu sunt suficient de informati, iar persoanele 

vulnerabile, chiar daca au primit intr-o oarecare masura aceste informatii, 

nu au incredere in sistem. 

 

9. Consideraţi că ideea de înfiinţa întreprinderi sociale contribuie/ va 

contribui la o mai bună integrare pe piaţa muncii a persoanelor din 

grupuri vulnerabile? 
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10. Dacă aţi avea posibilitatea/ oportunitatea, aţi înfiinţa o întreprindere 

socială? 

Acesti itemi vor fi interpretati cumulat intrucat respondentii care au raspuns 

afirmativ la primul item, au raspuns afirmativ si la cel de-al doilea. Astfel, 

77% din respondentii angajati considera ca o solutie infiintarea de 

intreprinderi sociale, ca raspuns la problematica grupurilor vulnerabile in 

Romania, in timp ce doar 50% din persoanele vulnerabile au incredere ca 

problemele pot fi solutionate sau diminuate in aceasta maniera. Concluzia 

raspunsurilor acestori itemi este asadar similara precedentului item, lipsa 

de informare privind economia sociala in general.  

 

11. În actualul context socio – economic din România, care credeți că sunt 

cele mai adecvate domenii în care s-ar putea înființa întreprinderi 

sociale?- intrebare grila cu mai multe raspunsuri permise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In identificarea domeniilor de performanta, adecvate in raport cu resursele 

si cu cerintele pietei, sunt mentionate „agricultura”, „serviciile sociale” si 

„confectiile sau artizanatul”. In general, sfera agriculturii este cea mai 

mentionata pentru astfel de demers, indiferent de ponderea pe care o 

ocupa agricultura ca activitate economica in judet. Este evidenta astfel 
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asocierea pe care o fac respondentii intre „rural” si „nevoia de locuri de 

munca”. 

 

12. Ce credeți că ar trebui făcut pentru a asigura sustenabilitatea 

întreprinderilor sociale nou create? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In perceptia respondentilor, dezvoltarea acestor intreprinderi se poate face 

prin implicarea institutiilor statului prin alocarea de fonduri suplimentare si 

angrenarea a cat mai multor persoane. Raspunsuri complexe au furnizat 

din nou angatjatii din DGASPC, prin schimbarea legislatiei in domeniu, 

initierea de programe si proiecte privind integrarea socio-profesionala a 

persoanelor vulnerabile, administrarea eficienta a fondurilor alocate, 

dezvoltarea unor mestesuguri cu specific local/zonal. 

 

Prin urmare, simpla incadrare in munca a persoanei vulnerabile nu mai 

reprezinta o solutie viabila in reducerea excluziunii sociale, accentul trebuie 

pus pe crearea unor intreprinderi sociale sustenabile si de calitate. 

Intelegem ca nu mai este suficient sa infiintam intreprinderi sociale, ele 

trebuie sa fie: 

  usor adaptabile specificului zonal in ceea ce priveste vulnerabilitatea; 
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 dezvoltate ca urmare a unor parteneriate locale, intre actori pe de o parte 

care cunosc problemele specifice si de necesitate ale grupurilor 

vulnerabile si pe de alta parte actori-factori de decizie ai comunitatii sau 

centrali; 

 adaptate pietei muncii, altfel aparand discrepante intre oferta pietei 

muncii si domeniile de activitate ale intreprinderilor sociale si implicit cele 

de calificare ale persoanelor vulnerabile; 

 sa fie sustinute prin schimbari legislative/politici sociale, in sensul ca 

sistemul de protectie sociala – fie ca vorbim de cel institutional sau de 

cel care sustine persoanele vulnerabile prin plata unor beneficii sociale, 

trebuie sa incurajeze initiativele de incluziune sociala si de insertie pe 

piata muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

DIN EXPERIENTA NOASTRA IN CADRUL PROIECTULUI 

(in loc de concluzii) 

 

Pe parcursul implementarii proiectului, expertii nostri au interactionat cu 

persoane din toate cele sase categorii de grupuri vulnerabile.  

Aceasta experienta a aratat, o data in plus, ca modalitatile de sprijin 

existente pentru persoanele expuse riscului de excluziune sociala nu sunt 

inca suficiente (sau suficient de bine aplicate) pentru a asigura o crestere a 

gradului de integrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. 

Cauzele sunt diverse si au fost deja prezentate in diverse studii si rapoarte 

realizate in acest domeniu – de la atitudini discriminatorii si reticenta din 

partea angajatorilor, pana la incurajarea unui sistem de dependenta fata de 

stat si la lipsa de pregatire/ de cunostinte a unora dintre angajatii implicati in 

lucrul cu categoriile defavorizate. 

Chiar daca nu vom spune poate nimic nou, consideram ca este necesar sa 

prezentam cateva concluzii privind caracteristicile grupurilor vulnerabile si 

problemele cu care ne-am confruntat, astfel incat realitatea practica pe care 

o intalnesc profesionistii zi de zi sa fie cunoscuta de teoreticienii si de 

factorii de decizie care pot interveni la nivel legislativ si de politici publice. 

Iata care sunt principalele noastre constatari. 

 

Autopercepția celor din grupurile vulnerabile și percepția acestora de 

către cei care lucrează cu grupurile vulnerabile 

Enumerată anterior o caracteristică a persoanelor din grupurile vulnerabile 

este stima de sine scăzută care împreună cu lipsa de educație determină o 

autopercepție negativă despre sine și despre capacitățile de a depăși 

dificultățile cu care se confruntă. 

În ceea ce privește percepția persoanelor care lucrează cu grupurile 

vulnerabile, încă mai întâlnim gândirea stereotipă. Cele mai frecvente 

stereotipii întâlnite la adresa persoanelor de etnie romă  (leneşi, hoţi, „neam 

prost”). Romii sunt exclusi din societate prin marginalizare deoarece se 

consideră că aceştia sunt hoţi, mincinoşi, fără caracter, fără studii, fără 

calificări.  Cu cât sunt mai accentuate stereotipurile privitoare la etnia roma 
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cu atât sunt mai marginalizaţi social şi invers, marginalizarea duce la 

accentuarea stereotipurilor şi are impact negativ asupra nivelului de 

şcolaritate. Pe baza stereotipurilor, angajatorii evită relaţii de muncă 

contractuale pur şi simplu pe criteriul etnic. Nivele de şcolaritate şi de 

calificare ridicate le sporesc şansele de angajare. Însă acestea se 

realizează prin motivație suficient de puternică pentru educație și muncă. 

Alte stereotipii întâlnite la persoanele care lucrează cu grupurile vulnerabile 

sunt în raport cu tinerii postinstituționalizați. Aceștia sunt un grup foarte 

vulnerabil datorită următoarelor aspecte: pe de o parte imaginea acestor 

tineri în societate creează reticențe și pe de altă parte marea lor majoritate 

(cei care provin din foste centre de plasament, cele mari) nu dispun de 

deprinderi de viață independentă și de conduită civilizată (lipsa valorilor 

social dezirabile, se supun greu normelor și programelor instituite, sunt 

instabili comportamental), nu sunt maturizați emoțional. 

Cu cât sunt mai dependenţi de sistemul de protecţie socială cu atât au mai 

puţin dezvoltate deprinderi sociale de bază (capacitatea de a identifica şi 

rezolva probleme, capacitatea de a lucra în grup, capacitatea de a rezista 

la tensiuni, de a rezolva conflictele, de a lua decizii, de a administra bugete, 

de a comunica etc.).  

Lipsa acestora stă la baza stereotipurilor şi prejudecăţilor angajatorilor care 

preferă un candidat cu un comportament predictibil şi cât mai avantajos 

firmei.  

 

Aprecieri privind modul în care se raportează grupurile vulnerabile la 

angajații din sistem și viceversa 

Raportul dintre beneficiarii grupurilor vulnerabile și angajații din sistem este 

un raport dinamic și flexibil depinzând în mare măsură de particularitățile 

personale și nivelul de pregătire al fiecăruia.  

Persoanele din grupurile vulnerabile se consideră, cu mici excepții, 

neînțelese de angajați, iar angajații consideră în general că ei nu au multe 

șanse din cauză fie că nu au acces la informații, fie că nu se străduiesc 

suficient să facă eforturi pentru a depăși starea de dificultate, fără a 

conștientiza că ei pot să facă mai mult pentru aceste persoane. 

Nivelul de educație și pregătire al persoanelor din grupurile vulnerabile este 

în general scăzut, aceștia întelegând uneori cu dificultate, mesajul sau 

informațiile pe care persoanele din sistemele publice le pun la dispoziție. 
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Angajații din sistemele publice/sociale având un volum foarte mare de lucru 

se confruntă de multe ori cu suprasaturație și epuizare având din ce în ce 

mai puțină rabdare cu persoanele din grupurile vulnerabile. Astfel de multe 

ori apar tensiuni  în raporturile beneficiar/ angajat sistem.  

Este recomandat dezvoltarea și încurajarea unui dialog într-o  atmosferă de 

încredere  bazată pe cinste și egalitate. 

 

Aprecieri privind gradul de informare a grupurilor vulnerabile si 

angajatilor cu privire la economia sociala  

Angajații nu sunt suficient informați cu privire la economia socială, iar 

persoanele vulnerabile, chiar dacă au primit într-o oarecare măsură aceste 

informații nu au încredere în acest sistem; este necesar ca, în cadrul 

formării continue a personalului să existe sesiuni de informare cu privire la 

economia socială și rezultatele concrete care s-au obținut până în prezent, 

respectiv cum sprijină economia socială grupurile vulnerabile. 

 

Aspecte problematice de care ne-am lovit: 

 dependenta fata de ajutorul de stat si neincrederea in alte modalitati de 

sprijin: am intalnit oameni care au refuzat sa participe la cursuri de 

calificare si oameni care au refuzat sa se angajeze in structurile de 

economie create, pe motiv ca ar pierde ajutorul social – vazut ca o 

sursa sigura de venit, in comparatie cu un salariu pe care nu stii sigur 

cat timp o sa-l ai pentru ca nu exista o garantie a locului de munca; 

 lipsa de motivatie (motivatie intrinseca, in special): aceasta a fost foarte 

usor de observat la participantii la formare profesionala care au fost 

motivati, in marea majoritate a cazurilor, doar de primirea unei subventii 

si nu de acumularea unor cunostinte/ competente care ar fi de ajutor in 

gasirea unui loc de munca. In foarte multe situatii, absolventii cursurilor 

de calificare au refuzat sa se angajaze, recunoscand ca au participat la 

cursuri doar pentru beneficiul financiar; 

 neasumarea de responsabilitati si neadaptarea la statutul de angajat: 

este o problema identificata in special la nivelul tinerilor care parasesc 

sistemul de protectie, categorie care se confrunta cel mai mult cu lipsa 

pregatirii pentru viata independenta, avand dificultati de a se adapta la 

regulile, normele si programul de lucru pe care il presupune un loc de 
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munca; probleme similare am identificat insa si la nivelul beneficiarilor 

de ajutor social. Astfel, unele dintre persoanele din aceste categorii 

care au fost angajate in structurile de economie sociala infiintate au 

renuntat la locul de munca dupa aproximativ 1 – 2 luni; 

 lipsa de cunostinte/ modalitati de interventie la nivelul angajatilor care 

lucreaza cu grupurile vulnerabile: exista inca „profesionisti” care 

confunda ajutoarele de stat cu surse permanente de venit, incurajand 

astfel prin atitudinea lor dependenta persoanelor vulnerabile de aceste 

ajutoare, exista inca angajati (in special la nivelul primariilor) care nu 

detin cunostinte si competente necesare pentru a lucra in mod eficient 

cu aceste persoane si exista angajati ancorati in prejudecati. Exista 

insa si angajati sufocati cu prea multe responsabilitati, care, chiar daca 

au competente pentru a lucra cu adevarat cu grupurile vunerabile, nu 

au timpul necesar si prefera sa realizeze sarcini de rutina pentru care 

nu sunt necesare eforturi suplimentare (de exemplu, este evident faptul 

ca intocmirea unui dosar de ajutor social necesita mai putin timp decat 

consilierea beneficiarilor si incurajarea acestora in gasirea unor 

modalitati de a depasi situatia de dependenta, aceasta fiind o 

interventie pe termen lung, care presupune implicare si timp 

indelungat). 

 

 

RECOMANDARI PENTRU BUNE PRACTICI 

Recomandari privind modalitățile de abordare ale angajaților în lucrul 

cu persoanele vulnerabile 

Consilierea și orientarea profesională are ca scop principal asistarea 

indivizilor în procesul de conturare și administrare a propriilor cariere și, nu 

în ultimul rând a propriei vieți. Consilierea este bazată pe nevoile, interesele 

și abilitățile fiecărei persoane în parte. Serviciile furnizate în contextul 

consilierii și orientării profesionale sunt parte integrantă a procesului de 

”învățare de–a lungul vieții”. 

Pentru a dezvolta un model de bună practică în lucrul cu persoanele 

vulnerabile este necesar prezența permanentă a unor specialiști în 

economie socială (asistenți sociali, psihologi specializați în consiliere și 

mentorat), la nivelul primăriilor și a consiliilor locale. Rolul acestora este de 

a modela și încuraja persoanele din grupurile vulnerabile să profite de 

oportunitățile actuale (programe europene, efectuare cursuri, obținere de 
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subvenție), de a îi susține în finalizarea cursurilor școlare, orienta în 

alegerea unei profesii adaptate nevoilor acestora, de a dezvolta deprinderi 

de viața independentă.   

Exista de foarte mult ori tendinta angajatilor de „a da dreptate” persoanelor 

din grpurile vulnerabile si de a pierde din interventie scopul acesteia. De 

exemplu, dacă un tânăr nu dorește să meargă la bursa locurilor de muncă 

motivând că ”are asigurat deocamdată un loc în sistemul de protecție, statul 

fiind obligat să îi ofere condiții de trai”, personalul renunță să îl mai trimită 

considerând că are dreptate. 

Aceste abordari trebuie descurajate prin o mai buna pregatire profesionala 

si prin insusirea principiilor interventiei personalizate, cu accent pe 

cunoasterea particularitatilor individuale si adaptarea interventiei la individ 

si evitarea generalizarilor care duc de cele mai multe ori la prejudecati si 

stereotipuri. 

 

Recomandari pentru politicile publice 

Pornind de la caracteristicile identificate pentru grupurile vulnerabile, 

consideram ca trebuie identificate solutii adecvate problemelor specifice 

fiecarei categorii in parte. 

De exemplu:  

 Pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie, organizarea 

institutionala trebuie sa permita realizarea unor activitati prin care 

acestia să fie mai mult implicați în viața socială, să cunoască realitatea, 

să ia contact cu angajatori și angajați, să participe la programul unor 

persoane angajate, să participe la activitățile care presupun 

gestionarea și administrarea veniturilor. 

 Pentru persoanele de etnie roma, modalitatile de integrare trebuie sa 

tina cont de particularitatile culturale ale acestora, intelegerea traditiilor 

si o comunicare reala cu liderii comunitatilor rome. 

 Pentru beneficiarii de ajutor social este necesar ca politicile de 

acordare sa descurajeze ajutorul pe termen lung, cautarea unui loc de 

munca sa se faca in mod real si nu doar pe hartie (cum se face in 

marea majoritate a cazurilor acum), autoritatile locale sa fie incurajate 

sa faciliteze crearea de locuri de munca la nivel local. 
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 Pentru persoanele cu dizabilitati sunt necesare eforturi suplimentare 

pentru combaterea prejudecatilor la nivelul angajatorilor, pe de o parte, 

si motivarea persoanelor de a se incadra pe piata muncii, pe de alta 

parte. 

 

In ceea ce priveste programele de sprijin, inclusiv cele initiate prin 

programele operationale cofinantate din fonduri structurale, consideram ca 

la elaborarea acestora ar trebui sa aiba in vedere: 

 Identificarea comunitatilor cu risc si infiintarea de structuri de economie 

sociala cu prioritate la nivelul acestora. Dupa cum am aratat in studiul 

realizat, majoritatea oamenilor considera viabile structurile create in 

domeniul agriculturii, fapt ce demonstreaza necesitatea proiectarii unor 

scheme de sprijin in acest sens. 

 Acordarea subventiilor pentru participarea la diverse activitati si/sau a 

ajutoarelor sociale pe criterii mai stricte/ pe perioade determinate, care 

sa incurajeze/ sa motiveze integrarea beneficiarilor pe piata muncii.  

 Asigurarea necesarului de resurse umane la nivelul autoritatilor publice 

locale – atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ (fara oameni 

bine pregatiti profesional si motivati, nu exista premise pentru 

imbunatatirea modalitatilor de abordare/ de interventie). 

 Asigurarea unei mai bune informari la nivel local (si in special a liderilor 

locali) in ceea ce priveste intreprinderile sociale si beneficiile/ 

oportunitatile de angajare pentru grupurile vulnerabile. 
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