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Introducere 

Obiectiv 

Acest raport își propune să răspundă nevoilor inițiatorilor rețelei de furnizori de educație 
pentru adulți la locul de muncă pentru o mai bună înțelegere a contextului lor și a părților 
cheie interesate cu potențialul de a le permite să se extindă. Datorită acestui raport, 
partenerii proiectului Net-Works – precum și alte potențiale organizații interesate să 
creeze sau să consolideze rețele de furnizori de educație pentru adulți la locul de muncă 
– pot identifica actori cheie, potențiali beneficiari, legislația relevantă și instrumentele 
financiare în vigoare în ţările analizate. Pe scurt, acest produs răspunde obiectivului 
specific de consolidare a capacității rețelelor (OMT1 - Networks capacity building) al 
proiectului Net-Works, cofinanțat de programul Erasmus+. Acest obiectiv abordează, în 
special, insuficienta conexiune și colaborare în rețea dintre diferiții subiecți implicați în 
incluziunea socială și educația adulților la locul de muncă și caută să dezvolte sinergii și 
să stabilească un dialog care să ofere un schimb de competențe și experiențe în 
economia socială și nu numai, prin colaborarea cu factorii de decizie publici și prin 
desfășurarea de acțiuni pozitive de lobby. 

Zona analizată 

Acest raport analizează datele colectate de toți partenerii de proiect ca reflectând 
contextul furnizorilor de educație pentru adulți la locul de muncă din 7 țări, care 
reprezintă țările de implementare a proiectului – și anume Ungaria, Irlanda, 
Macedonia de Nord, Portugalia, România, Serbia și Slovacia – pe lângă care, 
consorțiul a decis să adauge și alte țări europene în scopuri comparative, datorită 
amplorii zonei geografice în care acționează unul dintre parteneri. Prin urmare, raportul 
în ansamblu oferă o analiză a 19 țări europene. Datele au fost colectate prin Fișa 
Raportului de țară pe care fiecare partener de proiect a completat-o după o cercetare și 
o analiză aprofundată, după cum urmează: 

 GP – Galileo Progetti, Ungaria; 
 ISEN – Irish Social Enterprise Network, Irlanda; 
 CDI – Community Development Institute, Macedonia de Nord; 
 A3S – Portugalia; 
 AFF – Ateliere Fara Frontiere, România; 



                                                                                        

 
Acord de Grant: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

 

Pagina 7 din 112 

 IDC – Initiative for Development and Cooperation, Serbia; 
 ASSE – Association of Social Economy Entities, Slovacia; 
 ENSIE – Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Grecia, Italia, 

Letonia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spania. 

În consecință, pe parcursul tuturor capitolelor din acest raport, cercetarea se 
concentrează mai întâi asupra țărilor de implementare a proiectului Net-Works, apoi 
raportul prezintă pe scurt situația și informațiile relevante despre țările europene 
suplimentare menționate mai sus, care au fost analizate în scopuri comparative. 

Terminologie 

În acest raport și în proiectul Net-Works, vom considera furnizorii de educație pentru 
adulți la locul de muncă drept WISE (Work Integration Social Enterprises - 
întreprinderi sociale de integrare profesională), având în vedere că partenerii sunt, de 
fapt, rețele WISE. WISE-urile sunt definite de trei principii de identificare: 

1. Sunt întreprinderi al căror obiectiv principal este integrarea socială și 
profesională a persoanelor defavorizate; 

2. Sunt întreprinderi aflate în centrul sistemului economic; 
3. Dezvoltă o puternică dimensiune pedagogică. 

Prin prezenta ne referim la persoanele defavorizate ca fiind persoane aparținând unor 
grupuri vulnerabile. Organizația Internațională a Muncii definește populațiile 
vulnerabile în raport cu accesul și nevoia de protecție socială și furnizare de 
servicii sociale, pentru a se putea dezvolta și a avea șanse egale la bunăstare și 
fericire. 

Cele mai comune vulnerabilități pot fi identificate cu ușurință în diferite forme ale 
societăților din întreaga lume, fiind în general caracterizate prin deficiențe fizice sau 
psihice și stigmatizarea socială care apare ulterior. Aceste caracteristici întruchipează 
adesea atât cauza, cât și efectul lipsei lor de oportunități socio-economice, care în cele 
din urmă conduc la un cerc vicios din care grupurile vulnerabile nu pot ieși fără sprijin. 
Unele dintre aceste grupuri vulnerabile includ: șomeri pe termen lung, copii care au 
abandonat școala timpuriu, vârstnici, persoane expuse riscului de sărăcie, tineri care 
părăsesc sistemul de protecție socială, minorități etnice și rasiale, refugiați condamnați 
și foști condamnați, victime ale abuzului domestic sau ale traficului de persoane, 
persoane fără adăpost, mame singure, persoane cu dependențe de substanțe. 

WISE-urile aleg să lucreze cu oameni din aceste categorii care încă sunt ignorați sau nu 
li se acordă suficient sprijin pentru a depăși condițiile sociale care i-au făcut de la 
început un grup vulnerabil. 
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WISE-urile sunt reprezentate de diferiți actori economici care luptă pentru forme de 
angajare mai incluzive și mai integrate, cum ar fi Atelierele protejate, Cooperativele 
sociale, organizațiile care oferă consiliere și formare pentru a face mai vizibil acest tip de 
întreprinderi sociale. WISE-urile joacă un rol fundamental prin promovarea și utilizarea 
metodologiei de învățare la locul de muncă, adresându-se în principal persoanelor aflate 
în situații defavorizate și excludere socială, astfel încât să le îmbunătățească 
capacitatea de a fi angajate prin furnizarea competențelor necesare. Acesta este motivul 
pentru care ne referim la WISE atunci când vorbim despre furnizorii de educație pentru 
adulți la locul de muncă. 

 

Criterii cheie Definiție Exemple (adică forma 
legală) 

Tipologia 1 
WISE-uri 
instituționalizate 

Definite prin forme juridice ad-
hoc, statusuri și scheme de 
acreditare concepute special 
pentru WISE (cu accent special 
pe integrarea profesională). 

Locuri de muncă protejate, 
companii de inserție, 
furnizori de formare 
profesională, întreprinderi 
convenționale etc. 

Tipologia 2 
Organizație cu 
statut de utilitate 
publică 

Statutul de utilitate publică 
permite organizațiilor să 
beneficieze de scutiri fiscale și 
alte stimulente. 

Asociații, fundații și companii 
non-profit, asociații 
recunoscute de utilitate 
publică, ONG-uri etc. 

Tipologia 3 
WISE-uri de facto 

Cele care nu au fost recunoscute 
oficial, dar produc servicii 
importante de interes general 

Asociații, cooperative, 
întreprinderi convenționale, 
instituții private de 
solidaritate socială etc. 
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I. Context, prezentare generală și tipuri de 
WISE-uri 

Eșecul majorității politicilor în domeniul muncii – inclusiv măsurile  politice combinate 
prin sprijin pentru ocuparea forței de muncă – a deschis calea către noi inițiative, inclusiv 
apariția unor organizații autonome create în mod explicit pentru formarea și angajarea 
directă a lucrătorilor defavorizați, fie în moduri nedeterminate, fie temporare: 
Întreprinderile sociale de integrare în muncă (Work Integration Social Enterprises) 
(WISE). 

WISE-urile sunt definite în capitolul anterior. Astfel, pe scurt, o WISE poate fi definită ca 
un mecanism instituțional de sprijin pentru ocuparea forței de muncă ce 
favorizează lucrătorii discriminați de întreprinderile convenționale. WISE-urile 
integrează lucrătorii dezavantajați în muncă și în societate prin activitate productivă și 
plătesc angajaților defavorizați un salariu egal sau cel puțin comparabil cu cel al altor 
lucrători. Apoi, WISE-urile sunt angajate într-o multitudine de activități generatoare de 
venituri. 

Pentru a împuternici și a face bilanțul abilităților lucrătorilor dezavantajați, WISE-urile au 
dezvoltat o serie de strategii alternative. În primul rând, acestea creează ocupații de 
tranziție care oferă experiență de muncă și formare la locul de muncă în vederea 
sprijinirii integrării grupului țintă pe piața deschisă a muncii. Perioadele de pregătire 
înainte de recrutarea de către aceeași WISE sau de către alți angajatori – plătite doar 
parțial de aceeași WISE sau de către entități publice – sunt în acest caz posibile. În 
acest sens, WISE-urile pot fi considerate ca furnizori de educație pentru adulți la locul 
de muncă. În al doilea rând, creează locuri de muncă permanente care reprezintă 
alternative durabile pentru lucrătorii dezavantajați pe piața deschisă a muncii. 

În Europa, există o mare varietate de tipologii de WISE cu statut juridic diferit în funcție 
de reglementările naționale. Următoarea secțiune va oferi o imagini de ansamblu asupra 
a ceea ce sunt principalii furnizori de educație pentru adulți la locul de muncă în 
învățarea informală și non-formală, care sunt colaborările între aceștia în țara analizată, 
diversele tipologii de WISE existente și domeniile lor prioritare de formare adresate 
grupurilor defavorizate. 

Ungaria 

Conceptul de WISE este destul de nou în Ungaria și este legat de influența organizațiilor 
internaționale și neguvernamentale. Aici diverșii actori care lucrează în domeniu nu sunt 
angajați în definiția unanimă a „întreprinderilor sociale”. Există o lipsă de termeni și 
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definiție comune, prin urmare, cercetătorii se pot baza doar pe această înțelegere 
proprie și pe datele de la Oficiul Central de Statistică din Ungaria. 

Cu toate acestea, în Ungaria există și exemple bune de întreprinderi sociale de succes, 
așa-numitele întreprinderi de reabilitare, care oferă pregătire complexă de reabilitare în 
timpul activităților de muncă pentru persoanele cu dizabilități. 

La nivel guvernamental, cea mai importantă instituție este „Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal”, Oficiul Național de Educație și Formare Profesională și Învățare 
pentru Adulți (NOVETAL). Această instituție este controlată de Ministerul Inovării și 
Tehnologiei și este responsabilă pentru diferitele sarcini legate de educația și formarea 
profesională (VET) și de învățarea în rândul adulților la nivel național. NOVETAL 
operează 41 de centre VET și aproximativ 370 de școli în Ungaria. NOVETAL dezvoltă 
și analizează toate activitățile legate de educația adulților în cadrul sistemului de 
educație formală. Această instituție funcționează și la nivel european respectând unele 
inițiative europene: EQAVET, Euroguidance și EPALE. 

NOVETAL operează un serviciu de management, informare și consultanță de orientare 
în carieră pentru cetățenii adulți din Ungaria. 

Cu toate acestea, înainte de apariția acestor organizații de dezvoltare și sprijin pentru 
publicul „defavorizat” în Ungaria, anumite tradiții naționale existau deja și puneau 
rădăcinile întreprinderilor sociale. Acestea includ organizațiile societății civile (OSC), 
organizațiile non-profit și filantropice, tradiția asociativă națională, cooperativele în 
special cooperativele sociale, dar și întreprinderile responsabile din punct de vedere 
social, precum și inițiativele religioase. 

 Fundațiile lucrează în principal în domeniul educației, asistenței sociale și 
culturii, în timp ce asociațiile sunt mai implicate în domeniul recreerii, sportului 
și culturii. 

 Companiile non-profit activează în domeniile culturii, educației, protecției 
sociale și dezvoltării comunitare și economice. 

 Întreprinderile sociale non-profit sunt implicate în asistență socială, educație și 
asistență medicală. 

 În cazul cooperativelor sociale, cele mai frecvente domenii de activitate includ 
industria prelucrătoare, agricultura, silvicultura și pescuitul, comerțul, 
reparațiile autovehiculelor, compartimentul administrativ. 

Sectorul public sprijină financiar dezvoltarea inițiativelor economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale prin programe, prin bugetul național sau subvențiile europene. 
Recent, guvernele locale au participat la crearea de întreprinderi sociale. 
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Irlanda 

În prezent, există puține informații despre numărul total de WISE-uri din Irlanda. WISE 
furnizează o gamă largă de bunuri și servicii și, în acest proces, creează oportunități de 
formare și angajare pentru șomerii pe termen lung și pentru alte grupuri marginalizate. 
WISE generează un venit tranzacționat prin vânzarea de bunuri și servicii și combină 
acest venit cu finanțare statutară semnificativă și, într-o măsură mai mică, donații private 
și publice, pentru a-și susține activitățile.  Putem identifica trei tipuri principale de WISE-
uri irlandeze, care au o serie de caracteristici comune: 

1. Loc de muncă proteja sau „ateliere” - oferă oportunități de formare și angajare 
persoanelor cu dizabilități fizice și/sau dificultăți de învățare și sunt conduse de 
organizații voluntare, non-profit. În 1997, erau aproximativ 7.900 de persoane cu 
dizabilități care lucrau în aproximativ 215 ateliere protejate. 
Exemplu: Ateliere protejate - About Rehab Enterprises - Rehab Home - County 
Wexford Community Workshop (cwcwe.ie) 
 

2. WISE-urile pentru dezvoltare locală sunt organizații comunitare și regionale 
care au evoluat pentru a aborda problemele locale de excluziune socială și 
încorporează în esență două seturi de obiective: furnizarea de servicii comunitare 
și crearea de oportunități de formare și reintegrare pe piața muncii pentru șomerii 
pe termen lung și alte grupuri defavorizate. 

Exemplu: schema CE Sunflower Recycling, Bridge Project | City of Dublin 
Education & Training Board (etb.ie) Training (paceorganisation.ie) Churchfield 
Community Trust 

 
3. WISE-uri pentru economie socială - au o legătură directă cu Programul național 

de economie socială și obiective similare acelor WISE-uri legate de dezvoltarea 
locală, cu excepția faptului că sunt participanți la un program național care are 
cerințe speciale de eligibilitate. Lucrătorii reprezintă o prioritate în acest tip de 
WISE – sunt angajați temporar de la unu la trei ani și primesc un salariu, în 
conformitate cu standardele naționale pentru salariul minim pentru un program de 
lucru complet de 39 de ore pe săptămână. 

Exemplu: CSP WALK - WALK - The Green Kitchen 2019 and the Rediscovery 
Centre’s expansion plans | Rediscovery Centre 

 

https://www.rehab.ie/enterprises/about-enterprises/about-rehab-enterprises.html
https://cwcwe.ie/
https://cwcwe.ie/
http://www.sunflowerrecycling.ie/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
https://paceorganisation.ie/training/
http://churchfieldcommunitytrust.com/
http://churchfieldcommunitytrust.com/
https://www.walk.ie/thegreenkitchen/
http://www.rediscoverycentre.ie/2019-and-the-rediscovery-centres-expansion-plans/
http://www.rediscoverycentre.ie/2019-and-the-rediscovery-centres-expansion-plans/
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Unele WISE colaborează între ele și, uneori, cu alți furnizori publici de educație pentru 
adulți, pentru a maximiza impactul lor social. Iată câteva exemple: 

● B2B - Reciclarea florii soarelui, achiziționarea de jardiniere pentru proiectul Green 
Ribbon de la o altă întreprindere socială, de ex. PACE 

● Relații formale dintre agențiile de stat, ETB și WISE, de ex. Bridge Project | City of 
Dublin Education & Training Board (etb.ie) 
 ● O organizație care sponsorizează o schemă CE se poate asocia cu o altă organizație 
mai mică pentru plasarea participanților CE, de ex. Churchfield Community Trust. 

Macedonia de Nord 

Există o deficiență a unei imagini de ansamblu sistematice asupra întreprinderilor 
sociale în Macedonia de Nord. Aici au apărut termenii antreprenoriat social și 
întreprindere socială în ultimii ani. Întreprinderile sociale subvenționează crearea de 
locuri de muncă informale (ca o etapă de tranziție între formare și angajare) și măresc 
nivelul de productivitate al unui lucrător defavorizat și oferă locuri de muncă de înaltă 
calitate celor mai vulnerabili membri ai societății. Cu toate acestea, înțelegerea 
întreprinderilor sociale este mai puțin îndreptată spre furnizorul de educație pentru 
adulți, întrucât este considerată un tip de educație informală. 

În schimb, instituțiile de educație pentru adulți au o tradiție îndelungată în Macedonia, 
începând cu anii 1920, când a fost înființată prima Universitate Populară. Din 2011, 
conform Legii Universităților Civice Deschise pentru Învățarea Continuă, acestea sunt 
definite ca „institute care prestează servicii publice în domeniul educației formale a 
tinerilor și adulților” (învățământ primar pentru adulți, învățământ secundar pentru adulți, 
formare profesională, educație ocupațională, învățământ tehnic pentru învățământul 
postliceal al adulților, recalificare și formare continuă, inclusiv educație non-formală 
pentru tineri și adulți) destinate capacității acestor persoane pentru muncă, pentru 
diverse activități sociale sau dezvoltare personală în conformitate cu Legea educaţiei 
pentru adulţi. Deși au statut de institute publice, au pierdut finanțarea de la stat în 2001 
așa că sunt nevoite să se autofinanțeze. Legea cu privire la universitățile civice deschise 
pentru învățarea continuă a oferit modalități de transformare a acestora, dar doar unele 
dintre ele au trecut prin acest proces. 

Pe lângă universitățile civice deschise din Macedonia de Nord, în ultimii câțiva ani, 
conform Legii educației pentru adulți, furnizorii de educație și pregătire non-formală sunt 
școli, instituții de învățământ superior, precum și instituții specializate de educație pentru 
adulți, companii, sindicate, întreprinderi sociale, organizații neguvernamentale (ONG) 
înregistrate în domeniul educației pentru adulți. 

https://paceorganisation.ie/social-enterprise/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
http://churchfieldcommunitytrust.com/
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Pe baza experienței țării, acești furnizori de educație pentru adulți joacă un rol important 
în comunitatea locală și beneficiază de sprijin din partea statului, care garantează 
finanțarea funcționării lor și furnizarea de programe. Intenția este deschiderea accesului 
la educație pentru toți, cu includerea grupurilor marginalizate, consolidarea capacității 
populației adulte pentru creșterea capacității de angajare a acestora în conformitate cu 
nevoile pieței muncii etc..  

Este important de subliniat că aceste instituții: 

● pe lângă educația profesională a adulților, oferă și o varietate de programe de 
educație pentru adulți, precum educație civică, programe de dezvoltare personală 
etc.; 

● oferă programe în domeniul educației culturale, limbi străine, educație civică, 
educație pentru sănătate și VET; 

● sunt independente din punct de vedere politic și ideologic. 

Portugalia 

WISE-urile reprezintă unul dintre cei mai importanți furnizori de educație pentru adulți 
din Portugalia, unde politicile sociale și de ocupare a forței de muncă sunt doar la nivel 
național. Din cauza lipsei de recunoaștere a WISE-urilor, nu există date oficiale și, prin 
urmare, analiza actuală este mai empirică. În ceea ce privește practicile WISE-urilor, în 
ciuda lipsei unei recunoașteri juridice a WISE-urilor, organizațiile de economie socială 
acționează în domeniul integrării în muncă a beneficiarilor lor. Majoritatea desfășoară 
activități în servicii sociale, iar una dintre ele este ocuparea forței de muncă. Așadar, 
clasificam WISE-urile de facto în două tipuri de servicii: 

4. WISE-uri de facto – Servicii de consiliere. Această tipologie de WISE-uri de 
facto integrează organizațiile de economie socială (SEO) care sprijină oamenii pe 
piața obișnuită a muncii, oferind: a) servicii de consiliere pentru angajare și 
potrivirea cererii și ofertei pe piața muncii; b) VET cu o componentă de formare la 
locul de muncă și stagiu pe piața muncii; c) ateliere la locul de muncă care 
simulează un context real de muncă. 

Aceste WISE-uri de facto lucrează la orientarea profesională, bilanțul 
competențelor, trimiterea pentru creșterea competențelor și calificărilor și 
potrivirea între profilul candidatului și ofertele angajatorilor. Intervenția acestor 
WISE-uri poate combina sprijinul individual, ca într-un proces de consiliere sau 
coaching, cu sesiuni de grup de antrenare. În ceea ce privește domeniile de 
interes de formare în cadrul WISE-urilor și tipul de abilități dezvoltate pentru 
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integrarea grupurilor defavorizate pe piața muncii, WISE-urile implementează 
practici profesionale deosebit de favorabile dezvoltării a cinci competente, dintre 
cele opt esențiale definite de Uniunea Europeană, și anume: comunicarea în 
limba maternă; competențe matematice și științifice; abilități sociale și civice; 
competențe digitale (tehnologiile informației și comunicațiilor); tehnici de învățare 
(capacitatea de a gestiona eficient autoînvățarea, atât individual, cât și în grup). 
De asemenea, toate WISE-urile de facto își propun să dezvolte unele abilități 
socio-emoționale pe care profesioniștii le identifică ca lipsind la nivelul 
beneficiarilor recurgând, în cele mai multe cazuri, la un plan individualizat 
adecvat fiecărei persoane. 

5. WISE-uri de facto – Producția de bunuri și servicii. Producția variază în 
funcție de tipul de legătură dintre oamenii care produc și SEO: a) bunurile și 
serviciile sunt produse de cursanți în componenta de formare la locul de muncă – 
bunurile sunt folosite pentru SEO în sine, sunt date cursanților sau sunt vândute 
pe piață ; b) bunurile și serviciile sunt produse de lucrători ai SEO, în afaceri 
sociale; c) SEO creează o întreprindere obișnuită, angajând oameni vulnerabili și 
toate beneficiile aparțin SEO. 

România 

Noile întreprinderi social-economice au apărut în România după 1989, preponderent 
sub forma unor asociații și ONG-uri care încercau să compenseze lipsa de servicii 
publice pe care guvernele nou formate încă încercau să o rezolve. Multe WISE-uri își 
continuă activitatea ca ONG pentru a suplini serviciile sociale publice care încă lipsesc 
și pentru a pleda pentru o politică națională mai cuprinzătoare privind integrarea și 
acceptarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii. 

De când au fost recunoscute oficial ca actor economic de sine stătător în 2015, 45 de 
organizații WISE au fost certificate ca întreprinderi de integrare în muncă și pot fi 
declarate ca WISE-uri instituționalizate (Tipologia 1). 

Cu toate acestea, din cauza legislației generale restrictive în vigoare, multe entități 
WISE de facto nu au solicitat statutul oficial, deși oferă servicii sociale prin integrare în 
muncă. 

Legislația română în vigoare înțelege vulnerabilitatea și facilitează integrarea în muncă 
prin scutiri economice în special pentru persoanele cu dizabilități. De aceea, această 
categorie reprezintă cele mai mari grupuri vulnerabile cu care și pentru care lucrează 
instituțiile WISE. Cele mai multe dintre ele sunt, de asemenea, Unități Protejate 
Autorizate (UPA). 
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Serbia 

Cadrul legal și strategic care guvernează domeniul antreprenoriatului social în 
Republica Serbia nu este adecvat sau suficient de stimulator pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului social, deși importanța conceptului și efectele sale pozitive au fost 
recunoscute în sectorul civil și în rândul experților publici, în special în ceea ce privește 
WISE-urile. Există anumite forme juridice pe care sistemul juridic din Serbia le 
recunoaște în mod tradițional și care joacă un rol important în dezvoltarea inițiativelor 
antreprenoriale sociale. Acestea sunt firme de reabilitare profesională și integrare în 
muncă a persoanelor cu dizabilități și cooperative. 

Furnizorii de educație pentru adulți din Serbia în forme de întreprinderi sociale 
corespund pe deplin sau aproximativ conceptului WISE, ceea ce înseamnă că scopul lor 
principal este axat pe integrarea în muncă a persoanelor dezavantajate, care joacă un 
rol important în sistemul economic și dezvoltă o puternică dimensiune pedagogică pe 
baza dobândirii de competențe profesionale. Este vorba despre asociații de cetățeni, 
cooperative, întreprinderi de integrare în muncă și reabilitare profesională a persoanelor 
cu dizabilități, întreprinderi spin-off (cel mai frecvent sub formă de societate cu 
răspundere limitată și societate pe acțiuni), fundații, incubatoare de afaceri și agenții de 
dezvoltare. Astfel, aceste forme organizatorice, mai mult sau mai puțin ghidate de 
modelul de angajare, deschid oportunități de angajare și formare profesională pentru 
persoanele cu dificultăți de angajare, precum persoanele cu dizabilități, femeile, romii, 
tinerii, migranții, persoanele fără adăpost, foștii infractori etc.  

Slovacia 

În prezent, organizatorii și furnizorii de educație continuă la locul de muncă sunt în 
principal asociații civice (organizații cu statut de utilitate publică), școli și alți furnizori 
care se specializează în acest subiect sau o abordează în cadrul proiectelor lor (WISE-
uri instituționalizate) - doar o fracțiune dintre WISE-uri dețin mijloacele și capacitățile 
pentru a face acest lucru și, în acest caz, sunt în cooperare cu o organizație parteneră, 
cum ar fi un ONG, și nu au o structură pe termen lung – acestea au fost realizate doar în 
sfera și pe perioada proiectului. (de ex.: WASCO - lucrează în cooperare pe programe 
EDU cu parteneri din cadrul Centrului de Oportunități Valaska). WISE-urile se 
concentrează de obicei pe regulile de lucru de bază ale unui anumit loc de muncă și pe 
dezvoltarea abilităților necesare pentru postul dat. 
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Alte țări europene 

Austria 

În Austria nu există un statut juridic specific WISE-urilor, tipologia poate fi formulată fie 
pe baza statutului juridic al întreprinderilor care sunt recunoscute ca întreprinderi „de 
utilitate publică”. În acest caz, WISE-urile sunt clasificate în asociații, GmbH-uri și 
cooperative, toate trei intrând în categoria WISE-urilor de facto. Sau se poate formula 
tipologia pe baza sprijinului financiar pentru WISE: în Austria, WISE-urile sunt finanțate 
în principal prin AMS/SMS pe baza „proiectelor” (cazuri) care pot fi furnizate către SÖB 
(Sozialökonomische Betriebe), care se aplică la 5.752 de întreprinderi, GBP 
(Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte), care se aplică la 1.542 de întreprinderi, sau 
BBE (Beratungs- und Betreuungseinrichtungen), se aplică la 58.251 de întreprinderi. 
Aceste structuri de finanțare au statut juridic. Reglementările SÖB, GBP și BBE se 
referă numai la includerea în locuri de muncă, nu și la formarea profesională. 
Reglementările SÖB, GBP și BBE oferă WISE-urilor un acces privilegiat de facto pe 
piață în ceea ce privește nevoia AMS pentru aceste servicii. 

 

Belgia 

În general, de la începutul anilor 1980, reglementarea și sprijinul acordat WISE-urilor au 
fost transferate treptat de la nivel federal (Belgia) la nivel regional (Flandra, Valonia, 
Bruxelles). Din 2014, toate politicile privind întreprinderile sociale și economia socială 
sunt luate în mod autonom de fiecare regiune. 

În Belgia, tipologiile recunoscute oficial de WISE-uri (Tipologia 1) sunt Collectief 
maatwerk (MW) („loc de muncă personalizat colectiv”), constând din maatwerkbedrijven 
(MWB) și maatwerkafdelingen (MWA), cu privire la un total de 156 de WISE-uri și Lokale 
disten (LDE) („servicii de proximitate”) care se aplică la 178 de WISE din Flandra. În 
Valonia, Entreprise d'Insertion (EI) („companie de integrare”) care se aplică la 98 de 
WISE-uri, Entreprises de travail adaptées (ETA) („companii care organizează munca 
personalizată pentru persoanele cu dizabilități”) care se aplică la 55 de WISE-uri și 
Initiatives de Développement de l'Emploi dans le secteur des Services de proximité à 
finalité Sociale (IDESS) ("inițiative de dezvoltare a forței de muncă în sectorul serviciilor 
sociale de proximitate") care se aplică la 62 de WISE-uri, sunt tipuri de WISE-uri 
recunoscute oficial. 
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Bulgaria 

Procesul de recunoaștere juridică a WISE-urilor este descris în Legea privind 
întreprinderile din economia socială și solidară (2019), adoptată recent. Legea stabilește 
două tipuri de întreprinderi sociale (clasa A și clasa A+). 29 de WISE-uri din Bulgaria se 
încadrează în categoria întreprinderilor sociale clasa A și 2 WISE-uri în categoria 
întreprinderilor sociale clasa A+. În ambele categorii, WISE-urile sunt recunoscute oficial 
dacă sunt înregistrate în Registrul Întreprinderilor Sociale. Întreprinderile și cooperativele 
specializate pentru persoanele cu dizabilități acoperă 217 WISE-uri bulgare, care trebuie 
să fie înregistrate în Registrul întreprinderilor și cooperativelor specializate ale și pentru 
persoanele cu dizabilități pentru a fi recunoscute oficial, în timp ce WISE-urile din 
categoria centrelor de angajare pentru adăposturi – în prezent 2 – trebuie să fie 
înregistrate în Agenția Persoanelor cu Dizabilități pentru a fi recunoscute legal. 

 

Croaţia 

WISE-urile din Croația nu sunt recunoscute ca formă legală și, prin urmare, aparțin 
categoriei WISE-urilor de facto. Acestea se încadrează în următoarele categorii: 
asociații WISE (aproximativ 10 WISE-uri), cooperative WISE (sociale) (aproximativ 25 
WISE-uri), cooperative de asistență socială pentru veterani (aproximativ 10 WISE-uri), 
societăți cu răspundere limitată WISE (aproximativ 5 WISE-uri) și ateliere integratoare 
WISE (7 WISE-uri, în diferite forme juridice). În Croația, nu există o formă juridică 
specifică pentru întreprinderile sociale. Cu toate acestea, o serie de forme juridice pot fi 
utilizate de întreprinderile sociale; aceste organizații se înregistrează cel mai adesea 
drept cooperative sau societăți cu răspundere limitată (societăți subsidiare ale 
asociațiilor). Formele eligibile includ, de asemenea, fundații și instituții private de 
asistență socială, dar acestea sunt fie rare (fundații și ateliere protejate) fie nu sunt 
percepute ca întreprinderi sociale (instituții de asistență socială). 

 

Franţa 

În Franța, printre tipologiile care recunosc WISE-urile în mod specific ca atare se 
numără Entreprise d'insertion (1082 WISE-uri), Entreprise de travail temporaire 
d'insertion (322 WISE-uri), Entreprise d'insertion par le travail indépendant (13 WISE-uri) 
și Entreprise adaptée ( 800 WISE-uri). Grupului de WISE-uri de facto nerecunoscute în 
mod formal îi aparțin și regies de quartier (RQ, „Întreprinderi de vecinătate”), 
groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ, „Organizații 
patronale pentru integrare și formare profesională”) și centre d'adaptation à la vie active 
(„Centre de adaptare la viața activă”). 
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Grecia 

Toate tipurile de WISE-uri grecești sunt recunoscute oficial ca WISE-uri 
instituționalizate, corespunzătoare Tipologiei 1. Și anume, aceste întreprinderi sunt fie 
Cooperative Sociale cu Răspundere Limitată (KoiSPE; 29 WISE-uri), Întreprinderi 
Cooperative Sociale de Integrare a Grupurilor Speciale 
(KoinSEpEntaxisEidikonOmadon; 10 WISE-uri), Întreprinderi cooperative sociale de 
integrare a grupurilor vulnerabile (KoinSEpEntaxisEvalotonOmadon; 33 WISE-uri), 
Cooperative sociale de incluziune (KoiSEn; 0 WISE-uri), Cooperative agricole ale 
femeilor (141 WISE-uri). Doar între 2011 și 2021, guvernul a recunoscut legal noi 
tipologii de WISE-uri pentru a facilita integrarea altor grupuri dezavantajate. 

 

Italia 

Italia are aproximativ 5300 de cooperative sociale de integrare în muncă, precum și alte 
WISE-uri (nu există un număr disponibil), care sunt recunoscute oficial de guvern ca 
WISE-uri (considerate ca Tipologia 1). Lucrătorii defavorizați angajați în aceste 
cooperative sociale sunt în principal persoane cu dizabilități, dar și dependenți de 
droguri, pacienți psihiatrici și deținuți. Cele mai răspândite WISE-uri italiene sunt 
recunoscute printr-o lege adoptată în 1991, dar funcționează în Italia încă din anii 1980. 

 

Letonia 

Există un singur mod de a funcționa ca WISE de-jure, și anume prin dobândirea 
statutului de întreprindere socială ca societate cu răspundere limitată și prin 
înregistrarea ca WISE cu scopul principal de a integra un anumit grup care formează cel 
puțin 50% din angajați (Tipologia 1) . În ceea ce privește WISE-urile de facto (Tipologia 
3), ar putea fi identificate organizații care se potrivesc cu principalele definiții și criterii 
propuse, dar acestea nu s-ar identifica în mare parte cu noțiunea de WISE și nici nu 
există date fiabile cu privire la statisticile acestora sau cercetări corespunzătoare 
efectuate pe această temă. Cel mai probabil, WISE-urile de facto lucrează sub forma 
unei companii obișnuite cu răspundere limitată sau a unui ONG. În general, WISE-urile 
din Letonia aparțin categoriei de societăți cu răspundere limitată cu statut de 
întreprindere socială, care sunt recunoscute oficial în Letonia prin statutul de 
întreprindere socială. Dintre toate companiile cu statut de întreprindere socială, 33 
vizează integrarea în muncă a grupurilor defavorizate. Cel mai probabil, WISE-urile de 
facto lucrează sub forma unei societăți obișnuite cu răspundere limitată sau a unui 
ONG. 
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Olanda 

Datorită inexistenței unui statut sau unei structuri juridice dedicate pentru WISE-uri în 
Olanda, WISE-urile funcționează sub alte forme juridice existente: Asociație (Vereni-
ging), Fundație (Stichting), Cooperativă (Coöperatie), Societate privată cu răspundere 
limitată ( Besloten Vennootschap; BV) și societate publică pe acțiuni / societate pe 
acțiuni (Naamloze Vennootschap; NV) (Comisia Europeană, 2019: 24). WISE-urile sunt 
recunoscute în mod oficial ca o întreprindere sub forma juridică pe care o operează. 
Publicațiile disponibile nu oferă statistici clare cu privire la numărul de WISE-uri. 

Polonia 

În Polonia, există trei tipuri diferite de WISE-uri recunoscute oficial (Tipologia 1). 1200 
de WISE-uri apar sub forma juridică a unui ONG, 1580 de WISE-uri în forma juridică a 
cooperativelor sociale și 136 în forma juridică a cooperativelor de muncă. 
Nerecunoscute sunt totuși cele 1038 WISE-uri de facto sub formă de Instituții pentru 
siguranța muncii (Tipologia 3). 

 

Slovenia 

WISE-urile slovene pot lua formele juridice de Invalidska podjetja (societate pentru 
persoane cu dizabilități), aplicându-se la 145 de WISE-uri, Zaposlitveni center (centre de 
ocupare a forței de muncă), aplicându-se la 66 de WISE-uri sau întreprinderi sociale, 
aplicându-se la 275 de WISE-uri, toate fiind recunoscute oficial prin forma lor juridică 
(Tipologia 1). 

 

Spania 

În cazul specific al Spaniei, trei forme juridice și organizatorice principale au fost distinse 
ca WISE-uri: întreprinderi de integrare în muncă, cuprinzând 185 de întreprinderi, centre 
speciale de ocupare (CEE), cuprinzând 2.202 întreprinderi și cooperative de inițiativă 
socială, care se aplică la 850 de întreprinderi. 
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Tipologiile și formele de organizații specifice ale WISE-urilor din toate cele 19 țări 
studiate sunt centralizate în tabelul de mai jos: 

Țară Tip 1 
WISE - uri 

instituționalizate 

Tip 2 
Organizație cu 

statut de 
utilitate publică 

Tip 3 
WISE - uri 
de facto 

 
Forma de organizare 

Austria - - √ Asociații, GmbHs, 
cooperativve 

Belgia √ - - Companii de inserție 
Bulgaria √ - - Centre de angajare 

protejată, întreprinderi 
specializate și cooperative 

pentru persoanele cu 
disabilități 

Croația - - √ Asociații,  
cooperative sociale, 

societăți cu răspundere 
limitată, întreprinderi 

protejate 
Franța √ - √ Firme de inserare 
Grecia √ - - Cooperative 
Ungaria - - √ Firme de reabilitare pentru 

persoane cu dizabilități 
Irlanda √ - - Locuri de muncă protejate 

/ ateliere de lucru, WISE-
uri de dezvoltare locală, 
WISE-uri de economie 

socială 
Italia √ - - Cooperative sociale de 

integrare în muncă 
Letonia √ - √ Societăți cu răspundere 

limitată (T1), ONG-uri (T3) 
Olanda - - √ Asociații, fundații, 

cooperative, companii 
private cu răspundere 
limitată, societate cu 
răspundere limitată 
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Macedonia de 
Nord 

- √ √ Asociații  
Spații de lucru protejate 

cooperative 
Polonia √ - √ ONG-uri, cooperative 

sociale, cooperative pentru 
muncă 

Portugalia - - √ Organizații de economie 
socială 

România √ - √ Întreprinderi sociale, 
întreprinderi sociale de 

inserție  (T1), ONG 
Serbia √ - √ Asociații, cooperative, 

întreprinderi de integrare 
în muncă și reabilitare 

profesională, întreprinderi 
spin-off, fundații, 

incubatoare de afaceri, 
agenții de dezvoltare 

Slovacia √ √ - Asociații civile, ONG-uri 
Slovenia √ - - Centre de ocupare, firme 

pentru persoane cu 
dizabilități 

Spania √ - - Întreprinderi de integrare 
în muncă, centre speciale 
de ocupare, cooperative 

de inițiativă socială 
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Principalele constatări 

 

Pe scurt, diversele forme juridice ale WISE-urilor la nivel național și diferențele dintre 
reglementările specifice fiecărei țări au ca rezultat o mare eterogenitate a statutelor 
WISE-urilor în ceea ce privește Europa în ansamblu. În timp ce unele guverne naționale 
au creat și folosesc forme juridice specifice pentru WISE-uri (de exemplu, Belgia, 
Grecia, Irlanda, Italia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Spania), altele nu 
recunosc oficial WISE-urile prin formele juridice specifice WISE-urilor, ci prin alte 
mijloace , de exemplu Olanda, unde WISE-urile operează și sunt recunoscute sub alte 
forme juridice existente, dar nu ca întreprinderi sociale sau WISE-uri sau Ungaria unde 
nu există nici măcar o înțelegere comună asupra conceptului de întreprindere socială, și 
nici recunoașterea formală a organizației care sprijină persoanele vulnerabile altele 
decât cele cu dizabilități. Macedonia de Nord, de exemplu, nu recunoaște oficial WISE-
urile, însă există forme juridice specifice pentru asociații, spații de lucru protejate și 
cooperative. Un alt exemplu este Croația, unde asociațiile și cooperativele (sociale) 
WISE-uri sunt recunoscute ca potențiale întreprinderi sociale (Strategia pentru 
Dezvoltarea Antreprenoriatului Social). În țări precum Franța, Letonia și Polonia, unde 
există, în general, forme legale oficiale pentru WISE, nu toate întreprinderile care 
integrează persoane defavorizate în muncă sunt incluse în această categorie. În plus, 
Bulgaria a introdus conceptul de ateliere protejate pentru persoanele cu dizabilități 
recunoscute oficial, care nu sunt întreprinderi sociale, ci doar angajatori cu cel puțin 
30% angajați cu dizabilități. Țări precum Bulgaria solicită ca WISE-urile să fie înscrise în 
anumite registre pentru a fi recunoscute oficial. În alte țări, din nou, este rezonabil să se 
clasifice mai degrabă în funcție de criterii diferite decât în funcție de forma juridică a 
întreprinderii, criterii care se potrivesc mai bine cu particularitățile naționale. De 
exemplu, în cazul Austriei, clasificarea se realizează în funcție de statutul juridic al 
sprijinului financiar pentru WISE-uri bazat pe proiecte. 

Un exemplu interesant pentru economia socială în Europa este cazul Portugaliei, care a 
implementat în perioada 1998-2015 o lege oficială pentru WISE-uri adresată grupurilor 
vulnerabile în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, astfel încât statutul WISE-
urilor a fost recunoscut legal. Chiar și așa, legea a fost abolită în timpul ultimei crize 
economice și în prezent nu există un cadru legal pentru recunoașterea WISE-urilor în 
Portugalia. 



                                                                                        

 
Acord de Grant: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

 

Pagina 23 din 112 

 

 

 

Furnizorii de educație pentru adulți sub formă de WISE-uri din diferite țări din Europa 
angajează și, prin urmare, formează și educă toate tipurile de lucrători dezavantajați 
sau, alternativ, pentru WISE-uri cu un anumit statut legal, vizează doar grupuri specifice, 
cum ar fi persoanele cu dizabilități, (reabilitați) (foști) dependenți de droguri, pacienți 
psihiatrici, deținuți (eliberați), persoane cu probleme de sănătate mintală, victime ale 
violenței domestice, persoane fără adăpost, migranți, refugiați și solicitanți de azil, femei 
din mediul rural etc. 

Sugerăm luarea în considerare a numărului de estimări pentru întreprinderile sociale 
existente în țările UE, indiferent dacă este relevant sau nu (Tabelul 14, p. 106-107 din 
Studiul  Social Enterprises and their ecosystems in Europe (Întreprinderile sociale și 
ecosistemele lor în Europa)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
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II. Cadrul legal al educației pentru adulți 
 

În țările europene, există numeroase oportunități de formare și educație pentru adulți 
oferite persoanelor defavorizate care se bazează pe politicile naționale sau regionale de 
muncă. În general, rolul politicilor de muncă este acela de a asigura că toți lucrătorii își 
pot găsi locuri de muncă adecvate care să le permită să își utilizeze în mod adecvat 
capacitățile și să dobândească orice abilitate lipsă care le-ar putea stimula 
competitivitatea. În acest scop, există o serie de politici menite să susțină lucrătorii 
defavorizați prin crearea, îmbunătățirea și menținerea oportunităților de angajare pentru 
aceștia. Reglementările în vigoare în acest domeniu în țările europene vizează diferite 
grupuri de persoane dezavantajate, permițându-le să beneficieze de măsuri de sprijin 
adaptate situației lor specifice. Șomerii sunt în special în centrul atenției, ei pot, de 
exemplu, să acceseze măsuri de educație și formare care vizează îmbunătățirea și 
recalificarea. 

Există, totuși, diferențe în politicile de reglementare specifice țării privind formarea 
profesională în diferitele sale contexte. 

Ungaria 

Decretul Guvernamental 1603/2014 (XI.4.) este decretul de adoptare a Strategiei 
Naționale de Incluziune Socială a Ungariei II, a Strategiei-cadru a politicii de educație 
continuă, a Strategiei de Dezvoltare a Învățământului Public și a Strategiei pe termen 
mediu pentru prevenirea părăsirii școlii fără a obține calificări. Strategia are trei obiective 
principale: 1) promovarea învățării continue, îmbunătățirea accesibilității la formare; 2) 
consolidarea educației continue în sistemul de educație și formare a adulților; 3) 
vizibilitatea și recunoașterea valorii și rezultatelor învățării. 

Potrivit preambulului Legii LXXVII din 2013 privind educația pentru adulți, obiectivele 
legii sunt acelea „de a face locuitorii maghiari capabili să facă față provocărilor 
dezvoltării economice, culturale și tehnologice; de a intra cu succes in lumea muncii; de 
a reuși în viață și de a avea o calitate îmbunătățită a vieții ca urmare a educației pentru 
adulți, este necesar să existe o mai bună organizare în formarea profesională, în 
formarea în limbi străine și în instruirea susținută de stat și să se îmbunătățească 
calitatea conținutului și să se întărească supravegherea implementării”. 

Termenul de formare a adulților se referă la organizarea educației pentru adulți în afara 
sistemului școlar. Include formarea profesională, precum și instruirea organizată care 
vizează formarea și dezvoltarea competențelor. Din septembrie 2020, pregătirea pentru 
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o calificare profesională sau o calificare profesională parțială este o prioritate ridicată în 
agenda politică a Ungariei. Procentul cel mai mare de formare din grupa f este 
reprezentat de calificările profesionale care pot fi obținute în cadrul instituțiilor VET sau 
în instituțiile de formare a adulților. 

Participantul la formare primește un certificat după finalizarea formării profesionale. 
Aceasta este o condiție prealabilă pentru un examen de calificare care poate fi susținut 
la un centru de examinare independent de formator, acreditat de stat. După finalizarea 
cu succes a examenului de calificare, persoana examinată dobândește un certificat de 
calificare profesională recunoscut de stat. Astfel, instituțiile de formare și centrele de 
examen sunt separate. Instituțiile profesionale sunt calificate ca centre de examen 
acreditate până la 31 decembrie 2025, conform prevederilor provizorii ale Legii privind 
educația și formarea profesională. 

Irlanda 

În Irlanda, Educația Continuă și Formarea (FET) este finanțată în principal din fonduri 
publice de Departamentul pentru Educație și Competențe, prin SOLAS, Autoritatea 
pentru Educație Continuă și Formare, și este oferită la nivel local prin Consiliile pentru 
Educație și Formare. Strategia SOLAS se concentrează pe competențe, pe incluziunea 
activă și pe îmbunătățirea calității furnizării FET prin extinderea bazei de dovezi a 
pilonilor centrali ai Strategiei, precum și pe includerea părților interdependente aferente 
unui cadru FET de calitate. 

Un aspect cheie al Strategiei FET constă în furnizarea de soluții de educație și formare 
de calitate care să răspundă nevoilor existente și în evoluție ale angajatorilor, creând în 
același timp competențe portabile de înaltă calitate pentru cursanți, apreciate de 
cursanți și de angajatori atât la nivel național, cât și internațional. Prin urmare, 
identificarea timpurie a nevoilor de competențe în evoluție este crucială pentru succesul 
Strategiei. 

Programele FET sunt administrate de Consiliile pentru educație și formare (ETB). Există 
16 ETB-uri în toată Irlanda, dintre care cel mai mare este Consiliul de Educație și 
Formare al orașului Dublin. Acestea sunt responsabile pentru furnizarea unei game de 
programe de educație pentru adulți. 

Educația comunitară este în afara sectorului educației formale, având scopul de a 
îmbunătăți învățarea, de a stimula responsabilizarea și de a contribui la societatea 
civică. Este situată în comunități, iar conținutul cursurilor se bazează pe nevoile 
indivizilor și comunităților. Serviciul de educație comunitară facilitează și sprijină cursuri 
de educație pentru adulți bazate pe comunitate pentru o serie de grupuri prin furnizarea 
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de ore de instruire. Grupurile de educație comunitară și organizațiile de voluntari sunt 
invitate să aplice pentru acest serviciu în fiecare lună noiembrie. Se acordă prioritate 
cursurilor de educație comunitară care implică indivizi și grupuri care se confruntă cu 
bariere speciale în calea participării la educația pentru adulți și sporesc participarea la 
activitățile comunitare. 

Adesea, serviciul public va acorda sprijin extern furnizorilor de educație pentru adulți la 
locul de muncă în domeniile care lipsesc organizației. Acestea ar putea fi reprezentate 
de servicii de scriere de CV sau abilități IT care ar putea fi complementare locului de 
muncă ales. 

Macedonia de Nord 

În Macedonia nu există o lege concretă pentru învățarea continuă, dar învățarea 
continuă face parte din alte legi diferite legate de educație. Ca parte a sistemului de 
educație, învățarea continuă este inclusă în legea educației pentru adulți, legea cadrului 
național de calificare, legea educației și formării profesionale, legea învățământului 
superior. Legislația privind învățământul primar și gimnazial prevedea doar o „a doua 
șansă” pentru adulții cu studii obligatorii neterminate pentru a-și finaliza calificările de 
școală primară, fără de care aceștia sunt grav dezavantajați pe piața muncii. 

Primul Program strategic pentru Educația pentru Adulți a fost elaborat în 2006, stabilind 
obiective pentru abordarea problemei analfabetismului și furnizarea de educație de 
bază, oferind educație pentru creșterea oportunităților de viață și creșterea coeziunii 
sociale și asigurând că adulții sunt capabili să dobândească abilități și cunoștințe 
necesare pentru a satisface nevoile pieței muncii și a face față schimbărilor sociale. 

Strategia de învățare pe tot parcursul vieții 2017–2020, inspirată de standardele 
europene și finanțată de Instrumentul de asistență pentru preaderare al UE, își propune 
să îmbunătățească învățarea pe tot parcursul vieții prin modernizarea sistemelor de 
educație și formare profesională și de educație pentru adulți. 

Portugalia 

În 2019, 47,8% din populația între 25 și 64 de ani, are un nivel de calificare mai scăzut 
decât studiile medii. În 2020, din populația cu reședința în Portugalia în vârstă de 15 sau 
mai mult, aproximativ 55% nu au absolvit studiile secundare. Sistemul Național al 
Calificărilor își propune să promoveze generalizarea învățământului secundar ca 
educație minimă a populației și instrumentele necesare implementării acestuia. Acest 
lucru ar face obligatoriu ca tinerii de vârstă școlară să termine clasa a XII-a sau să 
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urmeze școala până la 18 ani, în timp ce pentru adulți ar fi necesară creșterea pregătirii 
de bază, generând abilitățile personale și profesionale necesare pieței muncii. 

Prin urmare, în ultima perioadă au existat mai multe programe publice care vizează 
abordarea aptitudinii de muncă a adulților: în 2016 a fost lansat Programul Qualifica, 
care își bazează strategia pe o calificare integrată a răspunsurilor educaționale și de 
formare, implicând o rețea largă de operatori. Obiectivul său general este de a 
îmbunătăți calificarea generală a populației și de a îmbunătăți capacitatea de angajare a 
acestora. 

Rețeaua de Centre Qualifica cuprinde în prezent 310 centre și este formată din trei 
instrumente: 

 „Centre de calificare”, specializate în calificarea adulților, orientate spre informare, 
consiliere și trimitere spre pentru educație și formare profesională pentru adulții 
cu vârsta de 18 ani și peste care sunt în căutarea unei calificări.” 

 „Pașaportul Qualifica”, un instrument (digital) de orientare și înregistrare 
individuală a calificărilor și competențelor 

 „Sistemul de credite” permite atribuirea de puncte credit calificărilor cuprinse în 
Catalogul Național al Calificărilor și, de asemenea, altor instruiri certificate, cu 
condiția ca acestea să fie înregistrate în Sistemul de Informare și Management al 
Ofertei de Educație și Formare (SIGO) și să respecte prevederile criteriilor de 
asigurare a calității în vigoare. Acest sistem încorporează principiile Sistemului 
european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET), favorizând 
mobilitatea în spațiul european.” 

Toate politicile de reglementare din Portugalia sunt concepute și aplicate la nivel 
național și sunt conectate între ele. 

România 

În 2007, odată cu aderarea la UE, România a început să implementeze politici și 
programe menite să extindă oportunitățile de învățare adresate adulților. 

Cele mai mari programe naționale în acest sens au fost finanțate de Fondul Social 
European (FSE), respectiv FSE+ din 2021. Primul program național care a respectat 
acest cadru a fost POC DRU (Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane) în perioada 2007-2013, urmat de POCU (Programul Operațional Capital Uman) 
în perioada 2014-2020 și, în sfârșit, POEO (Programul Operațional Educație și 
Ocupare), care este în prezent deschis pentru dezbateri publice. Ele reprezintă 
programe naționale cu finanțare UE, care sunt deschise instituțiilor publice, entităților 
private și ONG-urilor care doresc să implementeze proiecte care sprijină dezvoltarea 
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competențelor de muncă pentru secolul XXI. Strategiile urmăresc, de asemenea, 
includerea grupurilor marginalizate pe piața modernă a muncii, anticipând abandonul 
școlar și potențialele vulnerabilități cu care s-ar putea confrunta. 

Toate aceste programe au recunoscut noua realitate a pieței muncii în continuă 
schimbare și necesitatea unui capital uman calificat, care să se poată adapta la 
realitățile secolului XXI, în principal tranziția către o societate verde și digitală. 

Pe lângă aceste politici principale, autoritățile publice se bazează pe alte două tipuri de 
activități care urmăresc includerea preponderent a adulților vulnerabili într-un proces de 
educație: 1) formarea adulților în meșteșuguri, preponderent realizate manual și 2) un 
plan de educație de recuperare pentru cei fără un nivel de educație minim. 

Actualul program public de educație pentru adulți, „A doua șansă”, este dedicat claselor 
de școală primară și gimnazială pe care adulții le pot urma la sfârșitul săptămânii. 
Există, de asemenea, o serie de licee care organizează cursuri la seral pentru adulții 
care doresc să-și recupereze studiile și să obțină o diplomă. Programul „A doua șansă” 
este deschis pentru fiecare adult care nu a reușit să absolve clasele primare sau 
gimnaziale și pentru adolescenții care au cu 4 ani mai mult decât vârsta medie a elevilor 
din clasa la care se înscriu. 

Alternativa la educația formală standard pentru aceste grupuri vulnerabile o constituie 
cursurile de pregătire a aptitudinilor oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă (ANOFM) care oferă la final un certificat în diferite profesii: instalator, barman, 
ospătar, electrician, bucătar etc. 

Politicile menționate mai sus intră sub incidența Legii 76 din 2002 și nu se adresează în 
mod exact lucrătorilor defavorizați. Acestea nu oferă un răspuns eficient la nevoile 
acestei piețe și le lipsește o abordare adaptată a nevoilor cuprinzătoare ale șomerilor, în 
special prin actualizarea competențelor și furnizarea de servicii integrate. Legislația 
actuală nu recunoaște rolul pe care WISE-urile l-ar putea juca în domeniu. Măsurile 
pentru WISE-uri, cum ar fi subvențiile specifice pentru ocuparea forței de muncă și 
consilierea profesională, care urmează să fie cofinanțate de Fondul Social European, au 
fost implementate cu întârziere și adesea nu reușesc să vizeze majoritatea obiectivelor 
stabilite și au rezultate limitate, pe termen scurt, perspective bazate pe proiecte. Pe 
lângă inițiativele private ale WISE-urilor și ale afacerilor, chiar și oportunitățile de 
educație publică pentru adulți sunt acțiuni independente întreprinse de diferite 
organisme (cum ar fi Ministerul Educației), necoordonate cu alte instituții. 

În lipsa încurajării mai multor implicări  ale WISE-urilor cu o legislație de susținere, 
măsurile active instituite pe piața muncii și administrate de Agențiile Județene și Locale 
de Ocupare a Forței de Muncă nu abordează suficient îmbunătățirea și furnizarea de 
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servicii integrate. O politică națională care să ghideze toți actorii implicați în sectorul 
educației adulților nu este în prezent în dezbatere la nivel public. 

Serbia 

Legea privind educația pentru adulți recunoaște educația pentru adulți ca parte a 
sistemului educațional unic al Republicii Serbia, care oferă adulților dobândirea pe tot 
parcursul vieții a competențelor și calificărilor necesare dezvoltării personale și 
profesionale, pentru muncă și angajare, precum și pentru un comportament responsabil 
din punct de vedere social. 

Educația pentru adulți este implementată ca educație formală, non-formală și învățare 
informală. 

Educația non-formală a adulților, în condițiile prezentei legi, reprezintă procese de 
învățare a adulților organizate pe baza unor programe speciale, pentru dobândirea de 
cunoștințe, valori, atitudini, abilități și competențe care vizează dezvoltarea personală a 
adulților, munca și ocuparea forței de muncă, precum și activitățile sociale. Pe de altă 
parte, învățarea informală a adulților, în sensul acestei legi, este un proces de dobândire 
independentă a competențelor menționate mai sus. Învățarea pe tot parcursul vieții este 
recunoscută ca un principiu de bază al procesului de învățare pentru adulți și se referă 
la respectarea nevoilor și oportunităților adulților pentru învățare și dezvoltare de-a 
lungul vieții în toate domeniile sale. 

Următoarea lege care recunoaște învățarea pe tot parcursul vieții ca principiu important 
este Legea Cadrului Național al Calificărilor, care se bazează pe aceleași principii ca și 
Legea Educației pentru Adulți și recunoaște programele de educație non-formală 
precum cele care: 

 ating standardul de competențe profesionale, parţial sau integral, prin standardul 
de calificare; 

 îmbunătățesc cunoștințele, abilitățile și competențele, pentru dezvoltarea 
personală și profesională și comportamentul responsabil din punct de vedere 
social, îmbunătățesc calitatea vieții, a educației generale și a culturii (programe 
de limbi străine, programe de calculator, programe pentru îmbunătățirea 
„aptitudinilor soft”, îmbunătățirea alfabetizării media, programe pentru dezvoltarea 
abilităților antreprenoriale și de conducere, îmbunătățirea și protecția abilităților 
de viață etc.); 

 furnizează servicii de orientare și consiliere în carieră. 
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Slovacia 

Ministerul Educației din Slovacia a creat Strategia de consiliere și învîățare pe tot 
parcursul vieții (2021-2030) ca o soluție pentru nevoia de a lega în mod sistematic 
subsistemele educaționale existente (educație formală, non-formală și învățare 
informală) în relații funcționale, de a le deschide și de a completa cu îndrumare pe tot 
parcursul vieții pentru a răspunde nevoilor reale, cetățenilor, angajatorilor, 
administrațiilor publice și instituțiilor de învățământ. 

Serviciile de orientare în carieră furnizate prin birourile de ocupare a forței de muncă 
(servicii publice de ocupare a forței de muncă) sunt axate pe dezvoltarea măsurabilă a 
abilităților de management al carierei, folosind metode multidisciplinare moderne și 
informații despre piața locală a muncii. Serviciile sunt ușor accesibile, în special 
șomerilor de lungă durată, și sunt legate în principal de piața muncii. Cu toate acestea, 
serviciile oferite de birourile de ocupare a forței de muncă rămân indisponibile celor mai 
vulnerabile grupuri ale populației (grupuri excluse social, cu studii scăzute, adesea fără 
înregistrare în sistemul social) și sunt neatractive pentru persoanele angajate care ar fi 
interesate de schimbarea carierei. Consilierea în carieră pentru adulți este disponibilă la 
birourile de ocupare a forței de muncă, afaceri sociale și familie (Legea privind serviciile 
de muncă permite furnizarea de servicii de consiliere „căutătorilor de loc de muncă”, dar 
este folosită de doar câteva zeci de cetățeni pe an). Deși numărul furnizorilor privați de 
consiliere în carieră a crescut dinamic în ultimii ani, o astfel de îndrumare nu este 
disponibilă pentru toată lumea, în special pentru grupurile vulnerabile. Excepție fac 
asociațiile civice și unii furnizori, care își concentrează activitățile în mod specific asupra 
grupurilor marginalizate, dar acestea sunt cazuri izolate. Nicio instituție nu oferă în mod 
sistematic îndrumare pe tot parcursul vieții pentru adulți în totalitate. Munca benefica in 
aceasta direcție este realizata de organizații profesionale care reunesc entități de 
consiliere si desfășoară activități profesionale si promoționale in domeniul consilierii. 

Serviciile de orientare în carieră sunt oferite persoanelor cu dizabilități din diferite 
sectoare în mod sporadic și nu există un sistem specific pentru acest tip de sprijin. 

Alte țări europene 

Austria 

În Austria, căile de formare profesională și educație în general sunt accesibile 
persoanelor care nu au un loc de muncă în prezent. Printre altele, guvernul poate 
acoperi costurile pentru formarea profesională sau persoane cu calificare scăzută și 
medie pot primi o bursă de studii. Formarea profesională este oferită și tinerilor cu 
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dizabilități, persoanelor excluse social și persoanelor cu nevoi speciale, femeilor, 
persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu deficiențe de sănătate. Pe lângă ajutorul 
financiar pentru formarea profesională, sprijinul poate fi și sub formă de supraveghere 
sau coaching în sine. 

 

Belgia 

Educația pentru adulți, ca parte a sistemului de învățământ, în Belgia, este o 
competență regională, prin urmare toate măsurile sunt luate și aplicate diferit în Flandra 
și Valonia. 

În Flandra, VDAB, Serviciul flamand pentru plasare în muncă și formare profesională, 
îndrumă oamenii către un loc de muncă. Oferă posibilități de formare, unele gratuite. Se 
organizează astfel de formări pentru toți cei interesați. VDAB lucrează împreună cu GTB 
pentru a-și îndeplini misiunea (Gespecialiseerd Team Bemiddeling – Specialized Team 
Employment Mediation). Pentru persoanele care au dificultăți în obținerea/păstrarea 
unui loc de muncă există diferite organizații care oferă suport/formare sub umbrela 
„Werkplekarchitecten”, Arhitecții la locul de muncă. Aceste organizații sunt GOB-uri 
(Gespecialiseerde opleidings- begeleidings- en bemiddelingsdienst – Servicii 
specializate de asistență profesională de suport, de mediere). 

În Valonia, există multe oportunități de formare pentru persoanele defavorizate care nu 
au o diplomă sau care nu vorbesc foarte bine franceza. Există o rețea de organizații de 
integrare socio-profesională, numite CISP-uri (Centres d'Insertion Socio 
Professionnelle). Aceste organizații se concentrează pe oferirea de oportunități de 
formare de bază pentru persoanele care au o un drum lung de parcurs spre piața 
muncii, permițându-le să intre pe piața muncii sau să intre în altă formare de 
competențe tehnice. Aceste cursuri sunt disponibile în principal pentru solicitanții de 
locuri de muncă înregistrați care nu au o diplomă. Unele CISP-uri sunt și întreprinderi de 
formare profesională, numite EFT (Entreprise de Formation par le Travail). Ele oferă o 
schemă de formare alternativă persoanelor fără diplomă care au dificultăți cu metodele 
clasice de pregătire. Aici se folosesc metode de învățare foarte practice, direct la locul 
de muncă. În plus, Agenția pentru o viață de calitate AVIQ (Agence pour une Vie de 
Qualité) aprobă și finanțează module de formare adaptate și centre de integrare socio-
profesională. Astfel, centrele pot oferi cursuri profesionale personalizate. 

 

Bulgaria 

În Bulgaria, legea reglementează asigurarea, printre altele, a accesului egal la educație 
și formare profesională, inclusiv pentru persoanele defavorizate sau persoanele cu 
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dizabilități. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă crește capacitatea de angajare a 
șomerilor din grupurile dezavantajate de pe piața muncii prin formare profesională, 
formare în competențe cheie și abilități sociale pentru a depăși inconsecvențele de pe 
piața muncii. Serviciul de înscriere se adresează șomerilor (adulti) care doresc să 
dobândească noi competențe cheie sau calificare profesională pentru a garanta 
realizarea ulterioară cu succes pe piața muncii. Agenția sprijină, de asemenea, 
integrarea pe piața muncii a străinilor cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau 
umanitar în anul curent sau în ultimii doi ani calendaristici prin furnizarea de formare în 
limba bulgară, formare profesională și asigurare de locuri de muncă subvenționate. 
Fondurile pentru promovarea ocupării forței de muncă a persoanelor defavorizate sunt, 
printre altele, asigurate pentru cheltuielile cu bursa, transportul și cazarea șomerilor care 
participă la cursuri de formare pentru alfabetizare, dobândirea unei calificări profesionale 
sau a competențelor cheie. 

 

Croaţia 

Conform Legii privind reabilitarea profesională și angajarea persoanelor cu dizabilități, 
persoanele cu dizabilități au dreptul la reabilitare profesională, care include, printre 
altele, programe de formare, educație, precum și îmbunătățirea abilităților de muncă și 
sociale. Reabilitarea profesională este organizată de Centrele de reabilitare 
profesională, ca organizație publică, sau în cooperare între Centru și instituția de 
învățământ. Începând cu anul 2007, guvernul croat a implementat Programul de 
resocializare a persoanelor cu tulburări de abuz de substanțe care au trecut prin 
reabilitare, cu scopul educației sau angajării și, în consecință, resocializarea lor cu 
succes. Programul include următoarele măsuri: precalificare și educație în timpul sau 
după șederea lor în comunitatea de reabilitare sau instituția penală, măsuri în cadrul 
programului ALPM sau alte activități de angajare și resocializare oferite de OSC sau 
administrația locală. În 2017, guvernul croat a adoptat Orientările pentru implementarea 
politicilor active ale pieței muncii pentru perioada 2018-2020. În conformitate cu aceste 
orientări, Serviciul croat de ocupare a forței de muncă pune în aplicare măsuri în 
legătură cu formarea și educația, de exemplu subvenții pentru ocuparea forței de 
muncă, educația șomerilor și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, formarea la 
locul de muncă, educația pentru competențe profesionale și sociale de bază (pentru 
șomeri pe termen lung) și stagii /ucenicie. 

 

Franţa 

În Franța, căile educaționale, cum ar fi școlile cu a doua șansă pentru NEET-uri, sunt 
accesibile persoanelor dezavantajate. Școlile a doua șansă primesc tineri sub 26 de ani 
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care au părăsit sistemul școlar fără calificare sau diplomă. Ele fac parte din măsurile 
implementate pentru a-i ajuta să aibă acces la formare calificată și să intre pe piața 
muncii. Școlile de a doua șansă oferă un curs în trei părți: un upgrade al cunoștințelor 
de bază (franceză, matematică, cultură generală, birotică, abilități interpersonale), stagii 
de muncă (aproape jumătate din curs) și activități culturale și sportive. În funcție de 
nivelul tânărului la sosirea într-o Școală pentru A doua șansă și de proiectul stabilit, 
școlarizarea poate dura de la 4 luni la 2 ani. Dar, în medie, educația durează 6 luni și 
jumătate. La sfârșitul cursului, stagiarul primește un certificat de competențe dobândite. 

Franța este, de asemenea, singura țară din lume (împreună cu Singapore) care oferă un 
cadru legislativ sub formă de Conturi Individuale de Învățare (ILA), în limba franceză 
numite Compte Professionel de Formation, CPF. ILA-urile sunt conturi individuale 
virtuale în care drepturile de formare se acumulează în timp. Ele sunt individuale în 
sensul că resursele sunt mobilizate doar dacă instruirea este efectiv întreprinsă. Ele 
oferă drepturi individuale la formare. 

 

Grecia 

În Grecia se aplică patru cadre principale pentru educația pentru adulți. 

 Școlile a doua șansă, care constituie o școală publică inovatoare de educație 
pentru adulți cu o durată de doi ani de studii. Un certificat echivalent cu diploma 
de liceu este furnizat după participarea cu succes. Programa școlii diferă de cea 
a învățământului normal, este mai flexibilă și urmează o metodologie de predare 
adaptată și de evaluare a cursanților. Școlile a doua șansă au fost înființate în 
Grecia prin Legea 2525/97. Școlile a doua șansă vizează persoanele cu vârsta 
peste 18 ani, care nu au absolvit învățământul secundar obligatoriu, având scopul 
de a le facilita accesul pe piața muncii. 

 Centre de învățare pe tot parcursul vieții (LLLC), unde sunt implementate acțiuni 
de educație non-formală și, în special, acțiuni generale de educație pentru adulți. 
LLLC-urile se adresează tuturor șomerilor și adulților angajați. Pentru a asigura 
accesul egal la activitățile generale de educație pentru adulți, se va acorda o 
atenție deosebită membrilor grupurilor social vulnerabile, migranților și rezidenților 
din zonele îndepărtate - inaccesibile. 

 Centrele de Formare Profesională oferă servicii de formare și reabilitare 
profesională persoanelor cu dizabilități prin atelierele lor protejate. 

 Formare profesională pentru persoane cu dizabilități de către OAED, Organizația 
pentru Ocuparea Muncii este creată exclusiv pentru adulții cu dizabilități și oferă 
servicii în domeniul educației și formării pentru grupurile sociale vulnerabile. Sunt 
eligibile pentru participare persoanele cu dizabilități fizice, probleme de mobilitate, 
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boli organice, surditate și deficiențe de auz, dizabilități intelectuale ușoare, 
deficiențe de vedere inclusiv orbire, boli psihologice. 

 

Italia 

Majoritatea regiunilor oferă cursuri de formare specifice pentru persoanele cu dizabilități 
și adesea pentru alte câteva categorii defavorizate. 

 

Letonia 

Programele de formare profesională și de pregătire non-formală sunt organizate de PES 
(Serviciul public de ocupare a forței de muncă din Letonia) pentru șomerii înregistrați și 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Durata programelor de formare poate 
varia. Participanții primesc sprijin financiar în timpul instruirii, precum și pentru cheltuieli 
suplimentare, cum ar fi interpreții în limbajul semnelor. Din iunie 2020, pentru a 
îmbunătăți starea șomerilor afectați de criza COVID-19, măsurile de formare 
profesională sunt completate cu module de studii oferite de universități. 

Agenția de Stat pentru Integrare Socială (SIVA) oferă mai multe programe educaționale 
pentru persoanele cu dizabilități cu vârsta potrivită pentru a avea un loc de muncă (15-
62 de ani). Reabilitarea profesională include mai multe programe de formare 
profesională, sprijin psihosocial, reabilitare medicală, cazare, catering și timp liber cu 
scop. În SIVA, este posibil să dobândești, de exemplu, educație profesională de bază – 
utilizarea computerului. 

Măsurile de creștere a competitivității (MIC) au ca scop promovarea competitivității 
șomerilor în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor cu risc de șomaj pe piața 
muncii. MIC includ cursuri de 5-56 de ore de studii, cursuri de e-learning pentru suport 
psihologic, dobândirea metodelor de căutare a unui loc de muncă și a abilităților și 
competențelor necesare pe piața muncii, de ex. redactarea CV-ului. 

Agenția de Stat pentru Dezvoltarea Învățământului (SEDA) implementează proiectul 
„Implementarea programelor de învățământ profesional pentru tinerii neîncadrați în 
muncă și formare profesională” - măsura are ca scop acordarea de sprijin acelor tineri 
care au părăsit școala sau formarea fără a obține calificări și care nu au reușit pe piața 
muncii. 
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Olanda 

Municipalitățile sunt responsabile pentru asistența socială, reintegrarea, participarea și 
educația pentru adulți. Schemele, inclusiv WMO și bugetul personal (PGB), menționate 
mai sus, oferă sprijin suplimentar atunci când oamenii nu pot participa din cauza 
limitărilor. Exemple sunt interpreții în limbajul semnelor din instituțiile de învățământ sau 
transportul în scaun cu rotile pentru persoanele cu mobilitate redusă și persoanele aflate 
în scaun cu rotile. Acesta este pus la dispoziția nevoilor specifice ale unei persoane. 
Există, de asemenea, un buget pentru educație pentru persoanele care primesc Wajong 
sau WIA- indemnizație de șomaj. Persoanele defavorizate fără calificări prealabile pot 
beneficia de formare profesională. Posibilitățile diferă între municipalități. WMO 
găzduiește implementarea îngrijirii de către municipalități și oferă, de asemenea, 
activități în timpul zilei (dagbesteding) care creează o cale către piața muncii. 

 

Polonia 

Formarea constă în activități extracurriculare care vizează obținerea, completarea sau 
îmbunătățirea aptitudinilor și calificărilor profesionale sau generale necesare pentru a 
presta munca, inclusiv capacitatea de a căuta un loc de muncă. Instruirea este inițiată si 
organizată de stat si finanțată din Fondul Muncii. Pe parcursul instruirii, studentul are 
dreptul la o bursă. Grupurile îndreptățite să acceseze oportunități de formare sunt 
șomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care se află în perioada de 
preaviz de angajare sau raport de serviciu din motive ce țin de locul de muncă, sunt 
angajați de un angajator care a fost declarat în faliment sau se află în lichidare, cu 
excepția lichidării în scopul privatizării, sau primește o prestație socială ca urmare a 
concediului de exploatare sau a prestației sociale de exploatare. Asistența socială poate 
fi acordată anumitor participanți. 

 

Slovenia 

Articolul 56 din Constituția Sloveniei prevede că toți cetățenii trebuie să aibă drepturi și 
șanse egale pentru educație și formare. Prin urmare, persoanelor cu dizabilități trebuie 
să li se ofere șanse egale de a participa în întregul sistem de învățământ la programe 
regulate și speciale la toate nivelurile. Legea privind plasarea copiilor cu nevoi speciale 
prevede că include, de asemenea, „copiii, minorii și tinerii adulți cu nevoi speciale și, în 
mod excepțional, adulții cu vârsta peste 21 de ani până la vârsta de 26 de ani inclusiv, 
care sunt educați în mod continuu în programe educaționale profesionale și adaptate cu 
un standard educațional echivalent și într-un program special de reabilitare și adulții cu 
vârsta peste 21 de ani până la 26 de ani inclusiv care sunt incluși în programul de 
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educație și formare a adulților ca parte a unui program special pentru copiii cu dificultăți 
mentale moderate și grave.” Prin urmare, Slovenia nu oferă opțiuni educaționale 
incluzive pentru persoanele cu dizabilități moderate și grave, ci mai degrabă educație 
alternativă prin diferite programe. În teorie, aceste programe ar trebui să ofere un 
standard educațional egal pentru sistemul de învățământ general, acolo unde este 
posibil. 

 

Spania 

În Spania, există diferite scheme de formare profesională. Dezvoltarea VET în Spania 
nu este la fel de bine dezvoltată ca învățământul obligatoriu (până la 16 ani) și 
universitatea. În general, are o mai mică dezvoltare și consolidare în practică, deși 
există regiuni cu o traiectorie mai lungă precum Țara Bascilor. Nefiind învățământ 
obligatoriu, nu există obligația legală, sau cel puțin nu atât de intens, de a implementa 
măsuri de învățare incluzivă, prin suporturi care sunt disponibile într-o mai mare măsură 
în învățământul obligatoriu: profesori de sprijin, teste de adaptare și evaluare a 
conținuturilor, interpretarea limbajului semnelor (ILS), etc. 

În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, pentru profiluri precum deficiența de 
vedere, colaborarea unor organizații precum Organizația Națională Spaniolă pentru 
Nevăzători (ONCE) contribuie la o mai bună aprovizionare cu produse de sprijin. În 
schimb, VET de specialitate (inclusiv Agențiile Locale de Formare și Recrutare) în relație 
cu diferite grupuri aflate în situații defavorizate au experiență în adaptarea la nevoile și 
cerințele acestora, în funcție de diferite profiluri. În cazul dizabilității, aceștia își cunosc 
mai bine nevoile specifice și își adaptează într-o măsură mai mare predarea la cerințele 
lor, cu o varietate de strategii de incluziune educațională: formarea profesorilor, produse 
suport, ILS, asistență personală, printre altele. De fapt, o parte din aceste cursuri VET 
specializate sunt susținute de asociații pentru profiluri specifice de dizabilități. Pe de altă 
parte, universitățile au făcut progrese semnificative în ultimii ani în îmbunătățirea îngrijirii 
studenților cu dizabilități, prin îndrumare și sprijin în diferite aspecte: conștientizarea 
profesorilor, produse de sprijin, ILS, ajustări rezonabile în evaluare, uneori asistență 
personală, printre altele.  
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Principalele constatări 

 

În general, există un număr mare de măsuri care se adresează educației adulților, 
formării, precum și perfecționării și recalificării în țările europene. Acestea vizează în cea 
mai mare parte șomeri și persoanele cu dizabilități, dar, în funcție de țară, se aplică și 
altor grupuri vulnerabile, cum ar fi tinerii, femeile, dependenții de droguri etc. Măsurile de 
sprijin constau în cea mai mare parte în cursuri de formare a competențelor și cursuri de 
calificare, pentru care guvernele oferă acoperire financiară. În unele țări (de exemplu, 
România, Macedonia de Nord), există școli publice pentru adulți care au abandonat 
școala mai devreme, astfel încât aceștia să aibă o a doua șansă pentru educația 
formală de bază la orice vârstă și ajustate ca ore de învățare și programe de studii, 
astfel încât adulții să poată frecventa școala și, în același timp, să aibă un loc de muncă 
sau să aibă grijă de copiii lor. 

În plus, formarea profesională și orientarea în carieră sunt oferite în cadrul unor forme 
speciale de angajare, și anume angajarea protejată și sprijinită, în majoritatea țărilor 
europene. Aceste măsuri de formare le permit angajaților dezavantajați sau cu 
dizabilități să intre pe piața obișnuită a muncii sau pe forme alternative de angajare sau 
– în cazul angajării sprijinite – să îi promoveze pe piața obișnuită a muncii, mai ales prin 
stagii și formare la locul de muncă. Cu tendința de consolidare a politicilor active ale 
pieței muncii în Europa, cresc oportunitățile de formare și educație pentru persoanele 
defavorizate în contextul ocupării forței de muncă. 
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III. Conformitatea cu politica UE și 
internațională 

 
WISE-urile și întreprinderile sociale sunt actori din ce în ce mai importanți și 
complementari pentru incluziunea și inovarea socială și profesională. Modelul WISE 
oferă persoanelor cu nevoi de sprijin, care sunt cele mai afectate de inegalitățile sociale, 
oportunități de angajare pentru a putea accesa/a se putea reintegra în condiții decente 
de muncă și protecție socială prin intermediul unui loc de muncă. Aceste oportunități le 
oferă un salariu decent, calificări necesare (care merg mână în mână cu digitalizarea 
societăților noastre), oportunități de perfecționare și recalificare și le permit să fie mai 
bine integrați pe piața muncii, mai ales în contextul actual al tranzițiilor verzi și digitale. 

În primul rând, prin activități diversificate și inovatoare, WISE-urile contribuie direct și 
indirect la implementarea mai multor Principii ale pilonului european al drepturilor 
sociale (European Pillar of Social Rights principles). Vă rugăm să găsiți mai jos 
principiile legate de WISE-uri și o scurtă explicație a sprijinului WISE-urilor. 

 Educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții 

WISE-urile oferă calificări și formare la locul de muncă persoanelor defavorizate și 
promovează învățarea pe tot parcursul vieții. 

 Egalitatea de gen 

Promovarea egalității de gen rămâne o prioritate în sectorul economiei sociale. 

 Egalitatea de șanse 

Prin angajarea și responsabilizarea persoanelor dezavantajate și excluse, WISE-
urile contribuie la reducerea inegalităților. WISE-urile urmăresc integrarea 
persoanelor care suferă de mai multe dificultăți sociale și profesionale, sprijinind pe 
cei mai dezavantajați să intre pe piața muncii și să li se ofere acces la servicii și 
oportunități. 

 Sprijin activ pentru angajare 

WISE-urile oferă oportunități de angajare celor mai vulnerabile persoane printr-o 
activitate economică puternică și pe bază de formare profesională și contribuie la o 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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dezvoltare economică și socială durabilă a teritoriului pe care îl operează. Grupul 
țintă al WISE-urilor este destul de larg și include șomeri pe termen lung, NEET, 
femei, persoane care suferă de dependență sau foști deținuți. Dimensiunea 
pedagogică specifică a WISE-urilor face posibilă responsabilizarea lucrătorilor 
atunci când vine vorba de probleme de angajare, precum și de alte dificultăți 
profesionale sau sociale. Căi personalizate sunt concepute pentru lucrătorii WISE-
urilor, sprijinindu-i printr-un loc de muncă sau o calificare în cadrul întreprinderii. 

 Angajare sigură și adaptabilă 

WISE-urile oferă locuri de muncă și salarii decente celor mai vulnerabile grupuri. 
Obținerea unui loc de muncă este de obicei un prim pas pentru persoanele 
defavorizate în reintrarea în societate, oferindu-le acces la servicii de bază și 
protecție socială. WISE-urile oferă soluții personalizate pentru lucrători, lucrând pe 
abilitățile și competențele persoanei în funcție de situația personală. Se pot găsi 
astfel diferite soluții pentru a sprijini persoana, cum ar fi calificările, învățarea la 
locul de muncă, timpul de lucru adaptat etc. 

 Salariile 

WISE-urile luptă împotriva sărăciei în muncă și oferă salarii decente persoanelor 
defavorizate. Un loc de muncă și deci un salariu este de obicei o oportunitate 
pentru cei mai defavorizați de a reveni în societate prin condiții de viață adecvate. 

 Dialogul social și implicarea lucrătorilor 

Majoritatea WISE-urilor implementează management participativ care include o 
implicare puternică a lucrătorilor în procesele de luare a deciziilor în cadrul 
întreprinderii. Urmând principiul economiei sociale, o persoană un vot, WISE-urile 
încearcă să educe și să implice lucrătorii în dezvoltarea societății. 

 Echilibru între viață și profesie 

WISE-urile pun oamenii în centrul muncii lor și încearcă să adapteze funcționarea 
acestora urmărind bunăstarea lucrătorilor. Oportunitățile de angajare flexibile sau 
serviciile specifice dezvoltate în cadrul întreprinderii sunt exemple de soluții 
inovatoare concepute de WISE-uri pentru a încuraja echilibrul dintre viața 
profesională și viața privată. 

 Mediu de lucru sănătos, sigur și bine adaptat și protecția datelor 
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WISE-urile implementează un mediu de lucru adaptat, luând în considerare nevoile 
persoanelor defavorizate. În unele cazuri, WISE-urile angajează și persoane cu 
dizabilități și astfel adaptează spațiile de lucru. Când vine vorba de sănătate sau 
securitate la locul de muncă, WISE-urile nu numai că îndeplinesc standardele, ci și 
încurajează comportamente și soluții de siguranță la locul de muncă prin 
management participativ. 

 Protectie sociala 

Protecția socială este strâns legată de contractele de muncă. Acesta este motivul 
pentru care WISE-urile aleg să ofere oportunități de angajare printr-un contract de 
muncă, permițând persoanelor defavorizate să-și recapete drepturile la protecție 
socială. 

 Indemnizații de somaj 

WISE-urile încearcă să integreze pe piața muncii șomeri, inclusiv șomerii de lungă 
durată. ENSIE este convinsă că indemnizația de șomaj trebuie alocată în perioada 
de activare a persoanelor, împreună cu o acompaniere personalizată a persoanei 
către un loc de muncă pe piața muncii. Într-adevăr, experiența lucrătorilor WISE-
urilor arată că oricine poate întâmpina unele dificultăți sociale, de sănătate sau 
profesionale în viața sa și poate avea probleme în reintegrarea pe piața muncii și 
în societate. 

 Includerea persoanelor cu dizabilități 

În unele țări UE, grupul țintă al WISE-urilor poate include persoane cu dizabilități. 
De asemenea, sunt implementate diferite parteneriate între WISE-uri și ateliere 
protejate. Într-adevăr, este esențial să oferim oportunități de angajare și 
acompaniere socială tuturor cetățenilor. 

În ceea ce privește Planul de acțiune EPSR EPSR Action Plan, publicat de Comisia 
Europeană în 2021, vă sugerăm să citiți poziția ENSIE cu privire la Planul de acțiune 
EPSR ENSIE position on the EPSR Action Plan pentru concentrarea asupra părților 
care prezintă un interes deosebit pentru WISE-uri.  

 

 

În al doilea rând, WISE-urile contribuie la diferite ODD-uri (obiective de dezvoltare 
durabilă), în special: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
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 Eliminarea sărăciei 

WISE-urile oferă grupurilor defavorizate oportunități de muncă sau de formare, 
permițându-le să poată avea un contract de muncă și, în consecință, un salariu pentru 
costurile proprii de existență, reducând rata sărăciei. 

 Educație de calitate și promovarea învățării pe tot parcursul vieții 

Prin oportunitățile de angajare și formare, WISE-urile oferă abilități tehnice și 
profesionale persoanelor vulnerabile prin promovarea căilor de învățare pe tot parcursul 
vieții. 

 Egalitatea de gen 

Promovarea egalității de șanse și a egalității de gen este unul dintre obiectivele 
orizontale ale WISE-urilor. Integrarea perspectivei de gen și promovarea politicilor de 
diversitate este un principiu care aparține majorității întreprinderilor sociale. 

 Muncă decentă și creștere economică incluzivă și durabilă 

Multe WISE-uri reprezintă bune practici de integrare în muncă a NEET-urilor, 
migranților, femeilor etc. în situație de excluziune. WISE-urile au o activitate economică 
puternică ancorată local și contribuie la o dezvoltare economică și socială durabilă a 
teritoriului în care își desfășoară activitatea. Investiția de profit, principiu de economie 
socială aplicat WISE-urilor, este apoi reinvestită în cadrul întreprinderii, ceea ce asigură 
o creștere durabilă. 

 Industrializarea durabilă și promovarea inovației 

WISE-urile operează în domenii de activitate foarte diferite: de la agro-industrie la textile 
și confecții, mereu încercând să creeze noi oportunități de angajare. WISE-urile răspund 
nevoilor locale într-un mod inovator, de asemenea, sunt mereu în căutarea unor nișe 
economice inovatoare pentru a dezvolta și susține nevoile teritoriilor lor. 

 Reducerea inegalităților 

WISE-urile, prin angajarea și responsabilizarea persoanelor dezavantajate și excluse, 
sunt exemplele reale și transferabile că cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile 
(economică, socială și de mediu) pot exista în cadrul unei companii. 

 Orașe și comunități durabile 

WISE-urile încearcă întotdeauna să răspundă nevoilor locale ale unei comunități. Multe 
exemple de cooperare pozitivă între WISE-uri și părțile interesate locale permit 
construirea unui mediu durabil, în care integrarea persoanelor dezavantajate nu aduce 
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beneficii doar individului, ci și comunității în ansamblu. În consecință, se poate vorbi 
despre muncă și integrare socială cu rezultate pozitive față de întreaga comunitate. 

 Consum și producție responsabile 

Majoritatea serviciilor și bunurilor furnizate de WISE-uri sunt legate de economia 
circulară, promovând reciclarea și inițiativele durabile. 

 Acțiune climatică 

Mai multe WISE-uri sunt active în domeniul mediului, realizând mai multe activități 
legate de colectarea, reciclarea, reutilizarea și tratarea deșeurilor, contribuind la lupta 
împotriva schimbărilor climatice. 

De asemenea, în ceea ce privește inițiativele privind competențele adoptate ultima dată 
sau în curs de adoptare de către Comisia Europeană, cum ar fi Pactul pentru 
competențe, micro-acreditările și Conturile individuale de învățare (ILA), acestea sunt 
foarte importante pentru dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții și ar putea remodela 
parțial modul în care este recunoscută activitatea WISE-urilor. 

În special, în ceea ce privește inițiativa Comisiei Europene pentru o recomandare a 
căilor de perfecționare, ENSIE și-a publicat feedback-ul aici. Reperele sunt următoarele. 

ENSIE salută inițiativa de promovare a accesului la competențe de bază pentru adulții 
slab calificați și dorește să sublinieze că WISE-urile ar fi, de asemenea, mediul ideal 
pentru îmbunătățirea competențelor pentru adulții aparținând grupurilor defavorizate, 
inclusiv în ceea ce privește formarea pe termen lung a angajaților. Îmbunătățirea 
competențelor ar trebui să fie accesibilă oamenilor atât în mediul de lucru, cât și în afara 
mediului de lucru. Locul de muncă, care este locul în care interacțiunea socială este 
prezentă, este un mediu propice dezvoltării muncii necesare și abilităților profesionale și 
sociale cheie. Astfel, mediul de lucru, pe de o parte, oferă oportunitatea dezvoltării unor 
abilități cheie și, pe de altă parte, poate fi exploatat ca mediu didactic pentru a răspunde 
obiectivelor pedagogice. WISE-urile, cu alte cuvinte, pot oferi o serie de situații zilnice 
pentru a face față concret și a pune în practică ceea ce aceștia învață. 

Cazurile următoare sunt evocatoare ca exemple despre modul în care unele dintre țările 
analizate de studiul actual sunt, în general, aliniate cu politica UE și internațională. 

Irlanda 

Politica națională pentru întreprinderile sociale pentru Irlanda (2019 – 2022) este una 
dintre inițiativele menite să sprijine întreaga gamă de organizații care oferă servicii 
comunităților sau care se ocupă de probleme sociale. Alte inițiative politice vor include 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12637-Improving-adults-basic-skills-Upskilling-pathways-recommendation%E2%80%9D-evaluation/F1656971_en
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Strategia de sprijinire a comunității și a sectoarelor de voluntariat din Irlanda și o nouă 
Strategie națională de voluntariat. Întreprinderile sociale contribuie, de asemenea, la 
atingerea obiectivelor politice ale Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Aceste 
Obiective urmăresc să ofere un viitor mai durabil, mai prosper și mai pașnic până în 
2030, prin eliminarea sărăciei, protejarea mediului natural, abordarea inegalității și 
consolidarea drepturilor omului în Irlanda și în întreaga lume. 

România 

Organizațiile WISE  au reprezentat și continuă să reprezinte pentru România un 
partener important pentru programele naționale finanțate de FSE și FSE+. 

Întreprinderile au fost un actor economic constant în accesarea și utilizarea fondurilor 
pentru a aduce schimbări sociale pe piața muncii existente și/sau pentru a preveni 
abandonul școlar al generațiilor viitoare. Prin programele lor de integrare în muncă și 
prin activitatea economică, WISE-urile din România susțin în mod constant patru dintre 
cele șase domenii prioritare principale definite de FSE+ prin: 

 Sprijinirea tinerilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 - 
resursele FSE+ vor ajuta acești tineri să obțină o calificare, un loc de muncă de 
bună calitate și să-și îmbunătățească educația și formarea; 

 Ajutorarea copiilor aflați în nevoie prin alocarea de resurse FSE+ pentru acțiuni 
specifice de combatere a sărăciei copiilor și sprijinirea celor mai vulnerabili din 
societate care suferă de pierderi de locuri de muncă și reduceri de venituri, 
inclusiv oferirea de alimente și asistență materială de bază celor mai 
defavorizați; 

 Recalificarea și perfecționarea oamenilor pentru tranziția către o economie verde 
și digitală; 

 Consolidarea capacităților pentru partenerii sociali și OSC. 

În plus, WISE-urile își asumă foarte des inițiative și politici transnaționale, cea mai 
importantă fiind reprezentată de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Printre 
acestea, ODD-urile cele mai întâlnite și cele mai susținute de către WISE-uri sunt: 

 Munca decentă și creșterea economică 
 Reducerea inegalității 
 Obiectivul eliminării sărăciei 
 Educația de calitate 
 Egalitatea de gen 
 Asigurarea unor modele de consum și producție durabile. 
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Acțiunile de sprijinire a implementării primelor trei obiective de mai sus se aplică WISE-
urilor din întreaga lume datorită misiunii și viziunii lor, România nefiind o excepție de la 
această regulă. 

În România, obiectivul „Educație de calitate” are un număr mai mare de activități din 
sectorul privat și ONG, inclusiv multe WISE-uri, mai ales în zone rurale subdezvoltate și 
marginalizate, care nu au infrastructura școlară de bază. De asemenea, din cauza 
vulnerabilităților mai mari cu care se confruntă femeile din România, în special mamele 
singure, obiectivul „Egalitatea de gen” este o preocupare centrală pentru multe WISE-uri 
care caută să ofere femeilor un mediu sigur în care să își dezvolte abilități sociale și 
profesionale. 

Chiar dacă într-un ritm mai scăzut decât în alte țări din UE, WISE-urile din România 
ajută la obiectivul mondial de „Asigurare a modelelor de consum și producție durabile”, 
majoritatea prin furnizarea de servicii de colectare pentru diferite tipuri de deșeuri, cum 
ar fi echipamente IT, plastic etc. 

Serbia 

Antreprenoriatul social este un element important al procesului de integrare europeană 
a Serbiei în UE, deoarece este unul dintre instrumentele cheie pentru dezvoltarea 
capitalului uman și transformarea politicii sociale în Serbia. În contextul integrării 
europene, Programul de reformă a politicii sociale și de ocupare a forței de muncă 
(ESRP) și Programul de reformă economică (ERP) apar drept două documente 
strategice principale. Aceste documente recunosc importanța WISE-urilor ca una dintre 
potențialele soluții la inegalitatea socială - principala provocare pentru creșterea 
economică incluzivă și progresul social general. ERP definește în mod specific 
reformele structurale legate de piața muncii, politicile de ocupare a forței de muncă și de 
protecție socială și incluziunea socială, precum și economia circulară. 

Numeroase provocări cu care se confruntă politica de ocupare a forței de muncă în 
Serbia sunt legate de rata generală ridicată de inactivitate și rata scăzută de ocupare a 
forței de muncă, excluderea grupurilor vulnerabile de pe piața formală a forței de muncă, 
necesitatea de a consolida rolul politicii de ocupare a forței de muncă, segmentarea 
pieței muncii, șomajul structural, inactivitatea ridicată și șomajul în rândul tinerilor. 

Recomandările Consiliului de Afaceri Economice și Financiare al UE în cadrul ERP sunt 
concentrate în special pe problema ponderii mari a șomajului informal în diferite 
sectoare, în special în agricultură. S-a demonstrat că ESRP în procesul de integrare în 
UE este o implementare inadecvată, astfel încât furnizarea de resurse financiare și 



                                                                                        

 
Acord de Grant: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

 

Pagina 45 din 112 

instituționale adecvate pentru ocuparea forței de muncă și dezvoltarea politicii sociale ar 
trebui să fie o prioritate. 

Pe lângă WISE-uri, ceea ce este de asemenea important este faptul că UE a poziționat 
educația ca instrument principal în urmărirea obiectivelor strategice și de dezvoltare. 
Prin urmare, sistemele de educație pentru adulți trebuie să se adapteze la cerințele 
dezvoltării socio-economice și să ofere educație și învățare care sunt adaptate diferitelor 
grupuri de adulți și nevoilor lor specifice de cunoștințe și abilități. Acest lucru evidențiază 
organizațiile de educație și învățare pentru adulți, care devin baza pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții și eforturile de implementare a diferitelor politici socio-economice și 
educaționale. 
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IV. Recunoașterea publică a sectorului 
WISE-urilor 

 
După cum s-a indicat în primul capitol, WISE-urile din Europa sunt recunoscute oficial în 
diferite forme și în diferite măsuri, de la nerecunoaștere până la recunoașterea juridică 
specifică WISE-urilor. În consecință, și procedurile de recunoaștere juridică/politică 
variază în funcție de țară. Multe guverne formulează condiții care trebuie îndeplinite 
pentru a fi recunoscute oficial. Cel mai adesea acestea includ supremația 
persoanei/impactul social asupra capitalului, distribuția profiturilor care nu sunt în 
conformitate cu furnizarea de capital și devotamentul față de sectoarele sociale și 
independența față de puterea publică. 

Ungaria 

Întreprinderile sociale din Ungaria sunt prinse într-o disparitate de forme juridice, surse 
de venit, domenii de activitate, caracteristici ale muncii, modele de guvernare și 
distribuție regională. Nu există o definiție comună sau o formă juridică pentru toate 
întreprinderile sociale. Prin urmare, există o lipsă de date pentru estimarea numărului și 
tipului de întreprinderi sociale existente pe teritoriu, în ciuda existenței unui Oficiu 
Central de Statistică Maghiar (HCSO) inclus în sectorul antreprenoriatului social. Așa-
numitele întreprinderi sociale recurg, de asemenea, la surse diversificate de finanțare 
care se bazează pe sprijinul statului  la nivel central sau municipal (inclusiv finanțare 
statutară sau pe bază de subvenții), venituri din activități de sprijin privat sau de utilitate 
publică (inclusiv contracte de furnizare de bunuri și/sau servicii de stat specifice), sau 
din activitatea lor comercială. Acestea funcționează cel mai adesea în centrul Ungariei și 
în capitală (în afară de cooperativele sociale). Ponderea acestor organizaţii în PIB-ul 
naţional - fără a lua în calcul cooperativele sociale se ridică la circa 2,1%. 

În prezent, nu există un consens cu privire la definiția întreprinderii sociale în 
ecosistemul maghiar și – cu excepția întreprinderilor de reabilitare, care implică 
persoane cu dizabilități – sunt recunoscute ca furnizori de educație pentru adulți. 

Nu există legi specifice care să reglementeze întreprinderile sociale, care pot lua tot felul 
de forme juridice. 

Legislația prevede pentru diferitele forme juridice menționate mai sus un statut de 
utilitate publică, care le poate conferi dreptul la diverse avantaje fiscale. 
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Irlanda 

Irlanda a introdus Politica națională pentru întreprinderi sociale 2019-2022 în iulie 2019. 
Obiectivul politicii este acela de a sprijini întreprinderea socială să crească în amploare 
și impact. Politica stabilește o serie de 26 de angajamente din partea Guvernului în 
următoarele trei Obiective pentru dezvoltarea întreprinderii sociale în perioada 2019-
2022: 

 Conștientizarea întreprinderii sociale 
 Creșterea și consolidarea întreprinderii sociale 
 Realizarea unei mai bune alinieri a politicilor. 

Rolul întreprinderilor sociale în Irlanda începe să-și facă loc în alte părți ale politicilor 
guvernamentale, inclusiv în „Planul de acțiune privind deșeurile pentru economia 
circulară” și strategia „Locuri de muncă viitoare”, ambele subliniind rolul întreprinderii 
sociale în economiile de succes. 

Nu există o lege specifică a societăților comerciale pentru întreprinderile sociale în 
Irlanda. Întreprinderile sociale vin în multe forme juridice diferite. Cea mai comună ar fi o 
„societate limitată prin garanție”, adesea cu statut caritabil. 

Macedonia de Nord 

Sistemul juridic existent în Macedonia de Nord nu recunoaște sau reglementează 
întreprinderile sociale și încă nu există o înțelegere uniformă a acestui concept. În 
prezent, entitățile care cuprind spectrul întreprinderilor sociale din Macedonia de Nord 
sunt diverse. Nu există forme instituționale specifice destinate întreprinderilor sociale. 
Cu toate acestea, absența unui cadru de reglementare nu are un impact negativ și nici 
nu împiedică dezvoltarea practicii întreprinderilor sociale în țară. Acestea utilizează 
diverse forme juridice, care sunt reglementate de acte juridice specifice în cadrul de 
reglementare macedonean, cum ar fi: 

 Asociații 
 Spații de lucru protejate, 
 Cooperative. 

Cu toate acestea, forma juridică predominantă a întreprinderii sociale este asocierea. 
Unele dintre formele juridice au potențialul de a se dezvolta ca întreprinderi sociale, în 
timp ce altele ar putea devia cu ușurință de la practica întreprinderilor sociale într-un 
mediu juridic diferit. 
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Portugalia 

Politicile sociale și de ocupare a forței de muncă din Portugalia sunt la nivel național. În 
ciuda lipsei unei recunoașteri juridice a WISE-urilor, organizațiile de economie socială 
acționează în domeniul integrării în muncă a beneficiarilor lor. 

Din 1998 până în 2015 a existat o lege oficială pentru WISE-uri adresată grupurilor 
vulnerabile în ceea ce privește ocuparea forței de muncă: persoane cu calificări scăzute, 
cu dezavantaje în stima de sine, lipsă de sistem de sprijin, probleme specifice de 
sănătate și/sau dependență de droguri care, în același timp , erau șomeri de lungă 
durată (Ordonanța nr. 348-A/98, 18 iunie). Această măsură s-a asumat ca o politică 
activă de ocupare a forței de muncă chiar dacă a fost un model de tranziție, cu o 
perioadă de până la 6 luni de pregătire și până la 2 ani ca lucrător în WISE. 

În ultima criză economică, cu politici de austeritate, această lege a fost abolită. Chiar 
dacă nu există un cadru legal pentru WISE-uri, economia socială a Portugaliei de astăzi 
include WISE-uri de facto care au cel puțin unul dintre cele două statute speciale – 
Statutul IPSS (Instituții private de solidaritate socială) și Statutul ONGPD (organizații 
neguvernamentale pentru persoanele cu dizabilități) aceasta este un plus la forma 
juridică a economiei sociale. Acest statut este o recunoaștere din partea statului, care 
oferă subvenții pentru a-și asigura responsabilitatea ca stat cu sistem de ajutor social. 
Portugalia are de asemenea o formă juridică specială – Cooperative de solidaritate 
socială – care au statutul echivalent IPSS; aceste tipuri de cooperative au apărut cu un 
obiectiv concentrat predominant sau exclusiv pe urmărirea unor scopuri de interes 
general, inclusiv includerea prin munca a grupurilor vulnerabile. 

România 

În 2015, România a adoptat Legea economiei sociale (Legea 219/2015). În baza acestei 
legi, organizațiile de economie socială se bazează pe inițiative private de voluntariat și 
solidaritate, cu un grad ridicat de autonomie, responsabilitate și distribuție limitată a 
profitului. Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție în muncă (WISE) 
sunt singurele două tipuri de organizații care au fost recunoscute oficial prin legea din 
2015 cu obligații și beneficii publice. Pentru fiecare dintre ele, organizațiile trebuie să 
îndeplinească un set de criterii predefinite pentru a primi un certificat de la autoritățile 
publice care să precizeze tipul de întreprinderi pe care le reprezintă. Legea economiei 
sociale a României se concentrează mai mult pe noul tip de organizații, întreprinderi 
sociale și WISE, ignorând cooperativele și alte forme de inițiativă privată care vizează o 
schimbare socială. Chiar și așa, multe organizații care lucrează și se identifică ca 
întreprinderi sociale sau WISE nu solicită certificarea recunoașterii. Legea din 2015 și 
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cadrul acesteia din HG 585/2016 prevăd mai multe obligații decât beneficii. Cerințele 
economice și numărul predefinit de angajați vulnerabili pentru WISE sunt foarte adesea 
greu de controlat, deoarece majoritatea întreprinderilor sociale din România nu au surse 
durabile de venit, ci depind de la an la an de finanțele private. 

Planurile de țară pentru educația pentru adulți sunt elaborate fără participarea celor 
vizați și a ONG-urilor active în lucrul cu grupurile defavorizate, furnizorii de servicii 
sociale și întreprinderile sociale. Serviciile de integrare socio-profesională nu sunt 
recunoscute ca servicii sociale sau servicii de ocupare a forței de muncă – deci nu 
beneficiază de sprijinul politicilor publice de ocupare care vizează lucrătorii defavorizați.  

Multe instituții publice de servicii sociale se bazează pe furnizorii WISE pentru 
integrarea în muncă, educația și profesionalizarea grupurilor vulnerabile care au 
dificultăți în a se integra pe piața deschisă a muncii. Chiar dacă sunt singurul partener 
public constant al WISE-urilor în programele de educație pentru muncă, aceste servicii 
sociale locale lipsesc de cele mai multe ori total din comunități. În astfel de cazuri, 
partenerii locali pe care WISE-urile îi au pentru identificarea potențialilor cursanți adulți 
sunt ONG-urile care sprijină comunitățile locale și au o mai bună înțelegere a nevoilor 
acestora, lucrând îndeaproape cu aceștia în fiecare zi. Un alt partener important pentru 
majoritatea WISE-urilor din România este sectorul privat. Companiile private susțin, de 
obicei, programele de integrare în muncă, cumpărând bunuri și servicii de la 
organizațiile WISE care sunt certificate ca unități protejate autorizate și, de foarte multe 
ori, oferă sprijin financiar și sponsorizări pentru WISE-urile care nu pot avea stabilitate 
financiară și oferă programe de integrare educațională în același timp fără derogări 
legislative. 

Serbia 

Când vine vorba de cadrul instituțional și politicile publice de învățare pe tot parcursul 
vieții, singurul organism public la nivel central care se ocupă direct de întreprinderile 
sociale este grupul de lucru al Ministerului Muncii, Ocupării Forței de Muncă, Veteranilor 
și Afacerilor Sociale. Ministerul a lucrat la Proiectul de lege, dar nu a contribuit direct la 
dezvoltarea antreprenoriatului social prin sistemul de sprijin. Cu toate acestea, întrucât 
formele juridice anterioare sunt în mare parte inadecvate și nestimulante pentru 
întreprinderile sociale, cele mai multe dintre ele s-au constituit sub formă de asociații. 
Un alt motiv este acela că majoritatea inițiativelor provin din sectorul non-profit. Prin 
urmare, adoptarea unei legislații specifice care va avea legătură directă cu 
recunoașterea WISE-urilor este considerată necesară și benefică în toate sensurile. 
Acest proces ar trebui să înceapă cu modificarea legilor existente pentru a extinde 
spațiul de dezvoltare a antreprenoriatului social în general și a permite sustenabilitatea 
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acestuia. Când acest lucru va fi lucrat temeinic, WISE-urile vor avea o bază solidă 
pentru a lucra în mod favorabil la consolidarea economiei și a politicii de ocupare a forței 
de muncă. Întrucât în unele legi există deja indicații care se referă la dezvoltarea 
sectorului, aceste legi ar trebui modificate pentru a dezvolta în continuare aceste forme 
deja definite. 

Slovacia 

Scopul Legii nr. 112/2018 Coll. privind economia socială și întreprinderile sociale este 
de a crea condiții adecvate pentru dezvoltarea economiei sociale și a antreprenoriatului 
social în Slovacia. În acest scop, legea stabilește, în părțile sale, subiectele economiei 
sociale, întreprinderile din economia socială mai largă (întreprinderea socială și 
întreprinderea cu impact social), organizațiile din sectorul economiei sociale, acordând 
sprijin întreprinderilor din economia socială mai largă și definește sectorul economiei 
sociale și administrația de stat în domeniul economiei sociale. Entitățile WISE 
colaborează cu sectorul ONG în mod ad-hoc, atunci când sunt abordate pentru a fi 
parteneri într-un proiect. În contextul dezvoltării întreprinderilor sociale, un proiect 
național al Institutului de Economie Socială a fost implementat de către Agenția de 
Implementare a Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă 
în cadrul Programului Operațional Resurse Umane în perioada de programare 2014-
2020. Scopul proiectului este crearea și verificarea ajustării sprijinului pentru dezvoltarea 
economiei sociale în Republica Slovacă în baza Legii nr. 112/2018 Coll. privind 
economia socială și întreprinderile sociale și privind modificările unor legi. 

Ca parte a activităților proiectului, este înființată o rețea de Centre Regionale de 
Economie Socială de sprijin. O parte a acestui proiect a contribuit la construirea unei 
infrastructuri de sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în Slovacia. Acesta implică 
educația și formarea angajaților instituțiilor publice de ocupare a forței de muncă care 
participă la dezvoltarea ocupării forței de muncă regionale. Centrele regionale sunt 
create pentru a oferi sprijinul necesar pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor 
sociale/WISE-uri. 

Alte țări europene 

Austria 

În Austria nu există un statut juridic specific WISE-urilor, tipologia se bazează fie pe 
statutul juridic al întreprinderilor recunoscute ca fiind „de utilitate publică” - întreprinderi, 
diferențierea între asociații, societăți cu răspundere limitată de beneficiu public și 
cooperative, fie pe sprijinul financiar pentru WISE-uri. În Austria, WISE-urile sunt 
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finanțate în principal prin AMS/SMS pe baza „proiectelor” care pot fi furnizate către 
SÖB-, GBP sau BEE. În plus, întreprinderilor care îndeplinesc anumite criterii privind 
incluziunea socială, fondurile AMS și Arbeitplus (P3) le pot acorda certificate 
(„Gütesiegel für soziale Unternehmen”) care sunt recunoscute în programul de 
management al calității al UE (EFQM) ca „Recunoscute pentru excelență”. O definiție 
juridică specifică are avantajul său pentru recunoașterea formală a WISE-urilor și poate 
deveni din ce în ce mai relevantă în viitor, în special în ceea ce privește finanțarea din 
partea UE. WISE-urile ar beneficia probabil de o astfel de definiție legală, atunci când 
vine vorba de metode de formare, de reprezentare în rețeaua incluziunii sociale, precum 
și de formare și educație pentru incluziune socială (studii pentru a lucra în/pentru WISE-
uri) și formare profesională (pe care WISE-urile le prevăd pentru persoane 
defavorizate). Cu statutul mai puțin definit al WISE-urilor se simplifică cooperarea cu 
AMS, SMS și alți actori (guvernamentali), deoarece finanțarea poate fi elaborată mai 
mult spre proiect. 

 

Belgia 

Din 2014, toate politicile privind întreprinderea socială și economia socială sunt preluate 
în mod autonom de fiecare regiune (Flandra, Valonia și Bruxelles). 

În Flandra, diferite decrete reglementează sprijinul guvernului pentru întreprinderile 
sociale și WISE-uri. Primul susține întreprinderile sociale din toate tipurile și domeniile 
(Ondersteuningsdecreet). Celelalte se limitează la domeniul serviciilor de proximitate 
(Lokale diensteneconomie) (din 1 ianuarie 2015) și, în sfârșit, din ianuarie 2019, 
Collectief maatwerk a înlocuit reglementările pentru atelierele protejate și sociale 
(Beschutte werkplaatsen en Sociale werkplaatsen). 

În Valonia, pentru a fi recunoscute ca IE pentru lucrătorii defavorizați (companii de 
integrare, modelul tipic WISE-urilor), IDESS (inițiative de dezvoltare a forței de muncă în 
sectorul serviciilor sociale de proximitate) sau ETA (companii care organizează munca 
personalizată pentru persoanele cu dizabilități), întreprinderile trebuie să îndeplinească 
anumite criterii care sunt stabilite în diferite decrete guvernamentale. Aceste condiții 
privesc, de exemplu, obiectivul social și activitatea economică a companiei, numărul de 
persoane defavorizate sau cu dizabilități angajate și măsurile care trebuie luate pentru a 
le susține. 

Bulgaria 

Procesul de recunoaștere juridică a WISE-urilor este descris în Legea privind 
întreprinderile din economia socială și solidară (2019), adoptată recent, care determină 
două tipuri de întreprinderi sociale: clasa A și clasa A+. Întreprinderile sociale clasa A 



                                                                                        

 
Acord de Grant: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

 

Pagina 52 din 112 

trebuie să desfășoare o activitate socială producătoare de valoare adăugată socială, să 
includă angajați în luarea deciziilor, să cheltuiască mai mult de 50% și nu mai puțin de 
3.834,69 EUR pentru desfășurarea activității sau în scopuri sociale și să angajeze nu 
mai puțin de 30% și nu mai puțin de trei persoane de lucrători defavorizați sau cu 
handicap. Întreprinderile sociale clasa A+ (îndeplinesc toate cerințele definiției UE cu 
referire la dimensiunea de guvernanță economică, socială și incluzivă) trebuie să își 
desfășoare activitatea în municipalități cu rate ale șomajului peste medie, să cheltuiască 
mai mult de 50% și nu mai puțin de 38.346,90 EUR pentru a îndeplini activități sociale 
sau să aibă cel puțin 30 de persoane defavorizate angajate fără întrerupere în ultimele 
șase luni. Alte forme juridice sunt întreprinderile specializate și cooperativele de 
persoane cu dizabilități. Legea persoanelor cu dizabilități (2019) le oferă recunoaștere 
juridică dacă sunt înscrise în anumite legi și registre, produc bunuri sau servicii și au o 
pondere relativă a persoanelor cu dizabilități permanente în funcție de tipul de handicap. 
Centrele de ocupare protejată pot fi înființate pe bază de proiect de către întreprinderi 
specializate, cooperative de persoane cu dizabilități sau orice persoană juridică. 

 

Croaţia 

În Croația, există o lipsă de definiție și statut oficial, precum și un nivel scăzut de 
recunoaștere a acestor entități ca întreprinderi sociale sau întreprinderi sociale de 
integrare în muncă. Chiar dacă nu există o formă juridică specifică pentru întreprinderile 
sociale, o serie de forme juridice pot fi utilizate de către întreprinderile sociale, mai ales 
cooperative (inclusiv cooperativele de asistență socială pentru veterani) sau societate cu 
răspundere limitată (societăți subsidiare ale asociațiilor). Formele eligibile includ, de 
asemenea, fundații și instituții private de asistență socială, dar acestea sunt fie rare 
(fundații și ateliere protejate) fie nu sunt percepute ca întreprinderi sociale (instituții de 
asistență socială). Întreprinderile sociale sunt reglementate prin mai multe acte, în 
funcție de formele juridice sub care își desfășoară activitatea.  Legislația actuală care 
poate fi relevantă pentru întreprinderile sociale include Legea privind asociațiile, Legea 
privind cooperativele, Legea privind societățile comerciale, Legea privind fundațiile și 
Legea privind organizațiile de utilitate publică. Alte legislații pot fi, de asemenea, 
relevante, cum ar fi Legea privind reabilitarea profesională și angajarea persoanelor cu 
handicap și Legea privind achizițiile publice. Legislația specifică menită să recunoască 
WISE-urile la nivel național și/sau regional ar fi benefică, deoarece le-ar oferi un statut 
mai clar, le-ar permite recunoașterea în cadrul statului cu sistem de ajutor social (ceea 
ce ar favoriza includerea în strategiile și planurile de acțiune relevante) și, foarte 
important, le-ar permite să folosească fonduri europene. Pe de altă parte, mai 
importantă ar fi o recunoaștere mai largă a politicilor. 

 



                                                                                        

 
Acord de Grant: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

 

Pagina 53 din 112 

Franţa 

Franța a fost un pionier în dezvoltarea conceptului de „economie socială”, în 1979 fiind 
publicată prima circulară care a recunoscut WISE. Primul program public care sprijină 
întreprinderile sociale fusese adoptat în 1985. Deși formalizarea statutelor WISE este 
datată oficial în 1991. 

În septembrie 1998, o nouă directivă fiscală protejează WISE-urile, care disting diferite 
tipuri de impozitare (în principal pentru asociații), în funcție de caracterul lor „lucrativ”. În 
2005, autoritățile publice au recunoscut WISE ca părți interesate în lupta împotriva 
șomajului. Odată cu adoptarea unei legi-cadru dedicată ESS în 2014, Franța creează 
reforma financiară pentru WISE (cu o creștere a ajutoarelor publice). Pe lângă asociații, 
cooperative, societăți mutuale și fundații, care sunt considerate în mod tradițional drept 
elemente fundamentale ale economiei sociale, legea deschide domeniul ESS și către 
societățile private a căror activitate economică vizează o utilitate socială atâta timp cât 
conducerea și organizarea acestora respectă un set de condiții, de exemplu în ceea ce 
privește în special redistribuirea limitată a profiturilor. 

 

Grecia 

Prima tipologie a WISE-urilor din Grecia a fost recunoscută oficial de articolul 12 din 
Legea 2716/1999 pentru „Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate mintală” 
sub forma SCLL (KoiSPE). SCLL vizează integrarea socio-economică și incluziunea în 
muncă a persoanelor cu probleme de sănătate mintală și sunt definite prin caracterul lor 
de întreprindere cu statut comercial dar și de unitate pentru sănătatea mintală. Mulți ani 
mai târziu, Legea 4019/2011 a instituționalizat Economia Socială și Solidară în Grecia, 
introducând, printre alte forme de întreprinderi sociale, SCE-urile de Integrare 
(KoinSEpEntaxis), o tipologie WISE care urmărește exclusiv integrarea în muncă a 
persoanelor defavorizate. Există două forme de SCE de Integrare, și anume SCE de 
Integrare a Grupurilor Vulnerabile și SCE de Integrare pentru Grupuri Specifice. Legea a 
fost înlocuită în 2016 de Legea 4430/2016 care este în vigoare până astăzi. SCLL-urile 
sunt considerate automat SCE ale integrării. Cea mai recentă formă WISE a fost 
introdusă de articolul 143 din Legea 4600/2019 sub forma juridică de SCI (KoiSEn), 
similară cu forma SCLL. SCI-urile vizează integrarea socio-economică și incluziunea în 
muncă a persoanelor cu probleme de abuz de substanțe care participă sau au finalizat 
programe de reincluziune socială de către o listă de organizații. Acestea funcționează ca 
o întreprindere, implicată în activități comerciale, dar și ca unitate de incluziune socială. 
Cooperativele agricole de femei au fost introduse pentru prima dată în baza Legii 
921/1979 și statutul lor juridic s-a modificat de mai multe ori, cel mai recent prin articolul 
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2 din Legea 4384/2016, introducând prevederi speciale pentru cooperativele agricole de 
femei. Membrii lor sunt formați exclusiv din femei. 

 

Italia 

În Italia, Legea 381/1991, care reglementa cooperativele sociale - de departe cea mai 
mare formă de întreprindere socială din Italia - la nivel național, prevedea că acestea nu 
puteau oferi doar servicii de îngrijire personală (așa-numitele „cooperative sociale de tip 
A” ), dar, de asemenea trebuiau să angajeze lucrători defavorizați în activități comerciale 
(așa-numitele „cooperative sociale de tip B”). Persoanele defavorizate angajate trebuie 
să constituie 30% din forța de muncă. Cooperativele sociale de integrare în muncă 
beneficiază de unele măsuri de stimulare specifice și suplimentare față de cele 
prevăzute pentru generalitatea cooperativelor. Pentru lucrătorii defavorizați există și o 
reducere a contribuțiilor la asigurările sociale. A doua prevedere importantă a Legii 
381/1991 se referă la posibilitatea organismelor publice de a încheia convenții cu 
cooperativele de integrare în muncă care vizează angajarea persoanelor defavorizate. 
În urma Legii 381/1991, în toate regiunile au fost aprobate norme de aplicare care 1) 
defineau regulile de înființare a registrelor regionale ale cooperativelor sociale și 2) 
prevedeau măsuri de stimulare suplimentare. Începând cu anul 2005 (Legea 118/2005) 
și 2006 (Decretul legislativ 155/2006, aplicarea legislației din 2005), a fost introdusă și 
figura întreprinderii sociale de inserție în muncă și ulterior revizuită cu Legea 106/2016 
și apoi cu Decretul legislativ 112/2016. Acest regulament a permis cooperativelor 
sociale care se ocupă de servicii de asistență socială (și, prin urmare, nu cooperativelor 
sociale de integrare în muncă) să desfășoare activități de servicii de ocupare a forței de 
muncă (în esență „ocuparea forței de muncă sprijinită”) și a introdus o definiție mai largă 
a dezavantajului pentru întreprinderile de inserție socială necooperative, bazată pe 
Definiții UE. De fapt, cazurile de întreprinderi sociale de integrare în muncă, altele decât 
cooperativele sociale, sunt foarte limitate în Italia. 

 

Letonia 

Din 2014, schimbări semnificative în cadrul legal au determinat funcționarea și 
dezvoltarea întreprinderilor sociale. În Letonia, conceptul de întreprindere socială este 
integrat în documentele de politică strategică — în Strategia de dezvoltare durabilă a 
Letoniei până în 2030 și în Planul național de dezvoltare al Letoniei 2014–2020, în care 
este definit ca una dintre cele 98 de opțiuni de implementare a activității de „muncă 
decentă”. La 30 octombrie 2014, Cabinetul de Miniștri a susținut proiectul de concept 
„Despre posibilitățile de implementare a antreprenoriatului social în Letonia”, care are în 
vedere lansarea unui proiect pilot în cadrul proiectului de fonduri al Uniunii Europene 
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pentru a testa și determina cele mai bune soluții pentru crearea si dezvoltarea 
întreprinderilor sociale. Pentru ca întreprinderile sociale să se înființeze în Letonia, 
funcționarea lor să aibă succes și să se extindă, este nevoie de un cadru legal, care să 
ofere atât criterii pentru obținerea statutului de întreprindere socială și proceduri, cât și 
reglementări privind modul în care statul va sprijini acest tip de antreprenoriat. Măsurile 
de sprijin pentru WISE-uri sunt dezvoltate în conformitate cu proiectul FSE Măsura 
9.1.1.3 „Sprijin pentru antreprenoriatul social” din Programul operațional „Creștere și 
ocupare a forței de muncă” Obiectivul de sprijin specific 9.1.1. „Creșterea incluziunii 
șomerilor dezavantajați pe piața muncii”. 

 

Olanda 

Nu există un cadru juridic distinct pentru WISE în Țările de Jos, dar diferite părți 
interesate au subliniat necesitatea unei forme juridice dedicate pentru a-și atinge 
obiectivele în mod optim. Un pas important către o propunere legislativă a fost 
anunțarea unei consultări de către Ministerul Afacerilor Economice și Climei în martie 
2021. O formă juridică dedicată întreprinderilor sociale ar consolida confirmarea și 
recunoașterea, profitul ar fi reținut pentru dezvoltarea viitoare și extinderea întreprinderii 
sociale. De asemenea, ar garanta distribuirea profitului și raportarea impactului social, 
ar putea atrage investitori sau tranzacții comerciale și ar oferi mai multe informații 
cantitative despre poziția și domeniul de aplicare al întreprinderilor sociale. Un argument 
pentru menținerea status quo-ului este acela că întreprinderile sociale s-au descurcat 
bine de-a lungul anilor și există o creștere a întreprinderilor sociale, ceea ce ar putea 
sugera că o formă juridică dedicată este inutilă. Mai mult, a fost ridicată preocuparea cu 
privire la „spălarea socială”. Pentru a contracara spălarea socială, beneficiile sociale și 
impactul social ar trebui măsurate pentru a determina „socialitatea” întreprinderilor și ar 
putea fi introduse cerințe stricte privind raportarea. Avantajele unui cadru legal s-ar 
aplica și pentru WISE-uri. Recunoașterea pentru relațiile de afaceri ar putea atrage noi 
contracte sau investiții, permițând WISE-urilor să crească și să-și consolideze cota de 
piață. Acest lucru ar putea, de asemenea, să întărească relația dintre WISE-uri, 
municipalități și UWV, de exemplu în ceea ce privește achizițiile publice și 
parteneriatele. 

 

Polonia 

Din punct de vedere al definiției, noul KPRES (Program Național de Dezvoltare a 
Economiei Sociale KPRES), care a fost adoptat în 2019, modifică printre altele sfera 
conceptului de entități de economie socială. La rândul său, restrânge entitățile de 
economie socială din domeniul cooperativelor doar la cooperativele de salariați și 
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include unitățile de muncă protejată printre entitățile de economie socială. Inițiativele 
informale au fost tratate ca împrejurimi ale economiei sociale. Guvernul lucrează și la un 
proiect de lege privind economia socială și solidară, care urmează să definească, printre 
altele, întreprinderile sociale și să reglementeze statutul unei întreprinderi sociale, 
activitățile acesteia și drepturile conexe. Un eveniment important în anul 2017 a fost 
modificarea legii cooperativelor sociale, care a introdus printre altele multe facilități în 
crearea și funcționarea cooperativelor sociale, precum și utilizarea diferitelor 
competențe și sprijinul statului de către cooperativele sociale. Introducerea unor forme 
obligatorii de consultare a salariaților, precum și obligația de a se asigura că participarea 
necesară a persoanelor din grupurile expuse riscului de excluziune socială în rândul 
membrilor cooperativei este menținută nu numai pe perioada înființării acesteia, ci și pe 
parcursul activității acesteia, a avut ca rezultat faptul că forma de cooperativă socială a 
devenit singura formă juridică care prin statut îndeplinește criteriile unei întreprinderi 
sociale ceea ce îi conferă dreptul de a primi sprijin din partea Fondului Social European. 
Datorită acestui fapt, cooperativa socială este și singura formă juridică care, prin lege, 
îndeplinește criteriile entităților la care participarea la procedura de achiziție publică 
poate fi limitată de articolul 138p din Legea achizițiilor publice. Cu toate acestea, se pare 
că în sfera juridică există încă mai multe provocări decât rezultatele obținute. În viitor, 
cea mai importantă provocare va fi adoptarea unei legi care să vizeze definirea sferei 
economiei sociale. O altă provocare este reglementarea unor aspecte precum 
impozitele, în special TVA-ul, ajutorul de stat sau unificarea drepturilor pentru toate 
întreprinderile sociale, indiferent de forma juridică. 

 

Slovenia 

Printre soluțiile pentru situația complexă a ocupării forței de muncă, au fost înființate în 
trecut diverse forme de întreprinderi sociale, printre care echivalentul sloven al WISE-
urilor. Cu toate acestea, WISE-urile nu sunt recunoscute oficial ca o categorie, ci sunt 
denumite centre de angajare, societăți pentru persoane cu dizabilități și întreprinderi 
sociale, care sunt împărțite în continuare în fundații, instituții, cooperative sau altele. 
Există o serie de întreprinderi sociale și alte forme de angajare care îndeplinesc toate 
criteriile unui WISE, dar sunt greu de deslușit din cauza complexității situației. Orice 
întreprindere WISE sau socială din Slovenia este o entitate juridică non-profit. Orice 
astfel de entitate poate dobândi statutul de întreprindere socială cu condiția să 
îndeplinească anumite criterii, cum ar fi activități economice și neeconomice, distribuirea 
restricționată a profitului către membri sau părți interesate, independența societăților cu 
scop lucrativ, a persoanelor juridice de drept public sau a comunităților locale și 
participarea și luarea deciziilor democratice. Mai mult, trebuie să definească, de 
exemplu, metoda de gestionare a unei întreprinderi sociale bazată pe egalitate; să 
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stabilească dacă întreprinderea socială implică și voluntari în activitate, precum și 
metoda de participare a părților interesate în conducere (consultare, aviz obligatoriu 
etc.), etc. 

 

Spania 

În Spania, au fost distinse trei forme juridice și organizaționale principale ca WISE-uri: 
întreprinderi de integrare în muncă, centre speciale de ocupare (CEE) și cooperative de 
inițiativă socială. Acest tip de societate a fost legal constituit în conformitate cu 
prevederile Legii 44/2007 și al Legii LISMI (Legea integrării sociale a persoanelor cu 
dizabilități din 1982). Există 4 texte legislative care sunt relevante în domeniul economiei 
sociale și al diferitelor tipuri de WISE din Spania. Legea 5/2011 a economiei sociale 
(2011) nu a creat (sau reglementat) un nou tip de entitate juridică, ci pur și simplu 
grupează entități cu forme juridice specifice și le plasează sub valori universale, precum 
supremația persoanei asupra capitalului, repartizarea profiturilor care nu sunt în 
conformitate cu furnizarea de capital și devotamentul față de sectoarele sociale și 
independența față de puterea publică. Legea 44/2007 privind Întreprinderile de Integrare 
a Forței de Muncă reglementează că WISE-urile oferă locuri de muncă, orientare și 
educație în principal persoanelor aflate în risc de excluziune socială. Trebuie îndeplinite 
și alte criterii, cum ar fi perioadele și ratele minime de angajare, grupurile țintă și 
investiția excedentelor. Centrele speciale de ocupare a forței de muncă (CEE) definite 
prin Decretul Regal 2273/1985 și Decretul Regal 469/2006 trebuie să se concentreze în 
primul rând pe furnizarea de  locuri de muncă plătite lucrătorilor cu dizabilități și să 
faciliteze accesul acestora pe piața muncii. Acestea pot fi create de organisme ale 
administrației publice (direct/în colaborare), de entități sau persoane fizice, persoane 
juridice sau parteneriate asociate legal, cu capacitate juridică de a funcționa ca 
întreprinderi. În funcție de statutul juridic al organismului fondator, CEE-urile pot fi centre 
publice sau private pentru profit sau non-profit. În sfârșit, Legea 27/1999, din 16 iulie 
privind cooperativele, recunoaște 12 tipuri de cooperative, care pot obține calificarea de 
„Cooperativă de inițiativă socială”. Practic, toate regiunile, cu excepția Insulelor Canare, 
au elaborat propriile reglementări privind cooperativele. 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 
Acord de Grant: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

 

Pagina 58 din 112 

Tabelul de mai jos reflectă sinteza cadrelor legale existente pentru recunoașterea 
WISE-urilor în cele 19 țări europene studiate. 

Țara Cadrul legal 
existent pentru 

WISE 
din 

Nu există niciun 
cadru legal sau 
este inadecvat 
pentru WISE-uri 

 
 

Comentarii 

Austria - - - 
Belgia 2014 - Există politici regionale 
Bulgaria 2019 -  
Croația - -  
Franța 1979 - - 
Grecia 1999 - - 
Ungaria - - Excepție: întreprinderi 

de reabilitare a 
persoanelor cu 

dizabilități 
Irlanda 2019 - Este o politică, nu o lege 

anume 
Italia 1991 - - 
Letonia 2014 - - 
Olanda - - - 
Macedonia de 
Nord 

- - Sunt recunoscute legal: 
Asociații 
Spații de lucru protejate 
Cooperative. 

Polonia 2019 - - 
Portugalia - - A existat o lege 

specifică pentru WISE 
în perioada 1998-2015. 
În prezent legea este 

abolită. 
România 2015 - - 
Serbia - - - 
Slovacia 2018 - - 
Slovenia - - - 
Spania 2007   
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Principalele constatări 

Din cele 19 țări europene despre care ne-am documentat în raportul actual, 11 dintre ele 
(57,89%) au un cadru legal pentru recunoașterea WISE-urilor la nivel național sau 
regional, restul de 42,11% țări studiate nu au o legislație/politică națională adecvată 
pentru a defini statutul juridic al WISE-urilor sau, în câteva cazuri, nici măcar un consens 
în ceea ce privește conceptul de întreprinderi sociale. Graficul de mai jos indică aceste 
date: 
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V. Rețele și sprijin reciproc pentru WISE-uri 
 

Pe baza scopului proiectului Net-Works de a ajuta partenerii să înființeze noi rețele 
naționale și/sau regionale de furnizori de educație pentru adulți la locul de muncă, 
oferindu-le cunoștințe și instrumente cheie de management organizațional, am 
documentat mai întâi rețelele existente la nivel național și la nivel european din țările 
partenere de proiect ca punct de plecare pentru modelarea unei noi rețele. 

Ungaria 

Următoarele organizații încearcă să favorizeze colaborarea între ele și au înființat 
anumite federații care pledează pentru forme juridice și cooperează în aceleași domenii 
de activitate, chiar dacă nu sunt WISE-uri. 

 Federația Națională a Întreprinderilor Sociale (SzoSzöv) conține 44 de 
organizații membre în Ungaria și a fost înființată cu scopul de a oferi rețele și de 
a promova un model pentru întreprinderile sociale la nivel național. 

  Céhálózat este o organizație neguvernamentală cu acoperire la nivel național, 
care din 2006 oferă servicii sociale în special persoanelor cu dizabilități. Rețeaua 
include 66 de organizații cu același profil și interes, care fac lobby pentru 
drepturile persoanelor cu dizabilități în special pentru egalitate în drepturi, șanse 
de muncă etc. 

  IFUA Nonprofit Partner își propune să dezvolte organizații non-profit și 
întreprinderi sociale, prin sporirea eficacității, eficienței și impactului social al 
acestora, precum și prin consolidarea operațiunilor lor durabile. IFUA facilitează 
cooperarea între organizații non-profit, voluntari și parteneri corporativi. 

 TAVOSZ este o rețea națională de întreprinderi sociale din Ungaria, recunoscută 
oficial ca reprezentare a intereselor. Membrii Asociației sunt întreprinderi sociale 
care, pe lângă misiunea lor socială, desfășoară activități de creare de valoare 
prin angajarea cetățenilor defavorizați. Asociația își ajută membrii să atingă o 
condiție de management competitivă prin aplicarea/reprezentarea în comun a 
interesului profesional comun, dezvoltarea de strategii și lobby-uri comune. 
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Irlanda 

 Irish Social Enterprise Network (ISEN) - rețea națională pentru întreprinderile 
sociale din Irlanda. Pilonii cheie „Rețea, Reprezentare și Educație”. Cea mai 
mare rețea deschisă și incluzivă pentru întreprinderile sociale, ISEN este 
reprezentantul irlandez pentru ENSIE. ISEN este, de asemenea, membru 
DIESIS, Euclid Network și Social Value International. ISEN lucrează cu 
întreprinderile sociale pentru articularea unui dialog între sectoare, inclusiv prin 
campania sa BuySocial.ie. Lucrările privind achizițiile publice au prezentat un 
interes din ce în ce mai mare pentru sector în ultimii ani. Irish Social Enterprise 
Network se ocupă în principal de crearea de rețele și de a aduce împreună 
întreprinderile sociale și părțile interesate pentru a stimula conversația și a 
construi încrederea în sector. 

 The Wheel - asociație națională pentru întreprinderi comunitare și voluntare, de 
caritate și sociale din Irlanda. „Suntem asociația națională a organizațiilor 
comunitare și de voluntariat, organizațiilor caritabile și întreprinderilor sociale din 
Irlanda. Suntem o organizație caritabilă înregistrată în Irlanda și suntem unici în 
rolul nostru de „ghișeu unic” pentru orice are legătură cu sectorul caritabil și non-
profit. Viziunea noastră: Dorim să vedem o comunitate înfloritoare și un sector de 
voluntariat în centrul unei Irlande corecte și echitabile. Membrii noștri: Inspirați și 
responsabilizați de membrii noștri, reprezentăm, sprijinim și conectăm organizații 
non-profit, de la cea mai mică comunitate și grupuri de voluntari până la cele mai 
mari organizații caritabile și întreprinderi sociale.” 

 Community Resources Network Ireland (CRNI) -  „Rețeaua irlandeză pentru 
organizațiile comunitare de reparare, reutilizare și reciclare”. „Viziunea noastră 
este o Irlanda în care cuvântul „Deșeuri” nu există și în care întreaga noastră 
comunitate beneficiază de valoarea socială, de mediu și economică a tuturor 
resurselor reutilizabile. Scopul nostru este acela de a promova gestionarea 
durabilă a deșeurilor bazată pe comunitate ca o modalitate practică și eficientă de 
a aborda problema tot mai mare a deșeurilor din Irlanda.” 

 Social Enterprise Republic of Ireland (SERI) - înființată în 2020. Organizația 
are patru piloni care includ: Reprezentare, Conștientizare, Sprijin și Relații. 
„Viziunea noastră este ca Irlanda să aibă un mediu de clasă mondială pentru ca 
întreprinderile sociale să prospere.” „Misiunea noastră este să promovăm sectorul 
și membrii noștri, reprezentând și promovând vocea noastră colectivă la nivel 
național și internațional”. 

  Irish Local Development Network CLG (ILDN) este organismul reprezentativ 
pentru companiile de dezvoltare locală (LDC) din Irlanda. Aceste 49 de grupuri 
non-profit construiesc comunități incluzive, vibrante și șanse de viață mai bune 
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pentru oamenii din fiecare parte a Irlandei. Aceștia ajută comunitățile și 
persoanele/grupurile dezavantajate cu dezvoltare personală și bunăstare, 
incluziune socială, formare și plasare în muncă, întreprindere și întreprindere 
socială, dezvoltare comunitară, mediu și acțiuni climatice.  

 Irish Rural Link: Irish Rural Link (IRL) - formată în 1991, este o rețea națională 
de organizații și persoane care militează pentru dezvoltarea rurală durabilă în 
Irlanda și Europa. IRL, o organizație non-profit reprezintă acum în mod direct 
peste 600 de grupuri comunitare cu un număr de membri combinat de 25.000. 

 Community Creating Jobs (CCJ) este un colectiv național de persoane cu 
aceeași mentalitate care s-au reunit pentru a răspunde provocărilor născute din 
declinul comunităților lor. Este o mișcare la nivel național care dorește să facă 
ceva pozitiv și inovator pentru a aborda problemele șomajului și emigrării 
involuntare. Scopul a fost clar: Misiunea: colaborarea cu comunitățile, agențiile de 
stat, sectoarele private și diaspora pentru a crea 10 locuri de muncă în fiecare 
comunitate și 20.000 în toată țara până în 2020. Viziunea: Aceea de a deveni cea 
mai importantă organizație națională/internațională a întreprinderilor voluntare în 
colaborarea, coordonarea și determinarea creării de locuri de muncă în 
comunitățile de pe insula Irlandei. 

Macedonia de Nord 

În prezent, nu există rețele ale WISE-urilor de facto care să acționeze la nivel național 
sau regional în Macedonia de Nord. Cu toate acestea, din perspectiva economiei 
sociale mai largi, actorii cu potențial de a deveni WISE-uri și care preiau conducerea 
acestei inițiative sunt destul de diverși: 
• OSC – în principal formele juridice ale asociațiilor și fundațiilor; 
• Cooperative, inclusiv cooperative agricole; 
• Societăți protejate; 
• Proprietar unic și alte forme de societăți comerciale; 
• Inițiative informale de solidaritate și tineri antreprenori. 
 

Portugalia 

Un exemplu interesant privind rețelele de WISE-uri din Europa este istoria RESIT, 
Portugalia. În prezent, nu există o rețea oficială de WISE-uri în Portugalia continentală, 
chiar dacă existase una care s-a încheiat în 2020. RESIT – Rede de Empresas Sociais 
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de Inserção pelo Trabalho (Rețeaua WISE) a început în 2011, ca urmare a necesității 
unei rețele de WISE-uri consolidate în Portugalia și a fost constituită ca o rețea 
informală de jos în sus. Scopul său a fost promovarea relațiilor cu scopul de a spori 
sinergia acțiunilor de integrare în muncă a persoanelor vulnerabile. În 2017, RESIT a 
avut ca membri zece organizații naționale (Quintão, Martinho e Gomes, 2017) și s-a 
alăturat rețelei europene, devenind membru ENSIE. Această dimensiune europeană a 
contribuit la menținerea rețelei active, iar proiectele europene au oferit momente de 
vizibilitate publică care au contribuit la lobby și reprezentare. RESIT s-a încheiat după 9 
ani, când nu mai exista nicio speranță de recunoaștere în planul național. Totuși, a avut 
un mare impact pozitiv, și anume creșterea încrederii între parteneri și menținerea 
colaborărilor informale și, mai presus de toate, responsabilizarea a cel puțin doi 
parteneri în integrarea aplicațiilor și proiectelor europene respective în plus față de A3S. 

Romania 

RISE România (Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție) este principala 
rețea care reunește întreprinderile de integrare în muncă din România. A fost fondată în 
2012 și are în prezent 12 membri care se ocupă cu integrarea persoanelor vulnerabile 
pe piața muncii. 

Rețeaua a fost creată cu scopul de a dezvolta un mediu durabil pentru înființarea și 
dezvoltarea organizației WISE în România. 

Menită inițial să acopere lipsa legislației privind WISE și economia socială în general, 
rețeaua lucrează acum pentru a ajuta întreprinderile sociale să navigheze cu ușurință și 
să acceseze beneficiile legislative pe care le au din 2015. 

RISE oferă un mediu care ajută societățile de tip WISE să-și îmbunătățească activitățile 
prin adunarea diferitelor tipuri de întreprinderi sociale într-o comunitate în care pot 
împărtăși experiență, know-how și resurse în beneficiul oamenilor și comunităților în 
general. 

Fiind parte dintr-o rețea mai mare, acest lucru conferă putere membrilor săi pentru a 
avea o voce mai puternică în comunicarea cu partenerii privați și publici și un mesaj mai 
coerent pentru publicul larg cu privire la activitățile și beneficiile unei întreprinderi de 
inserție în muncă. 

În prezent, RISE își propune să devină un actor mai funcțional și mai independent în 
economia sectorului terțiar și principalul său obiectiv pe termen scurt și mediu este acela 
de a coopera cu autoritățile publice pentru un cadru legislativ de muncă mai bun care să 
încurajeze întreprinderile sociale să dezvolte mai multe activități în folosul oamenilor. 
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Serbia 

 Coaliția pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social a fost formată în 2010 
ca o rețea informală de organizații ale societății civile implicate în dezvoltarea 
economiei pentru solidaritate și care au decis să-și îmbine metodele de lucru și 
cunoștințele pentru a contribui la dezvoltarea sectorului. Astăzi este înregistrată 
ca o Coaliție pentru Dezvoltarea Economiei pentru Solidaritate fondată de 
Mișcarea Europeană din Serbia (EMinS), Inițiativa pentru Dezvoltare și 
Cooperare (IDC) și Fundația Trag, Smart Collective. CoSED are, de asemenea, 
baza sa de date a întreprinderilor sociale, care adună peste 50 de întreprinderi 
sociale. Coaliția militează pentru o societate durabilă bazată pe o economie 
pentru solidaritate care să permită și să încurajeze participarea economică, 
socială și politică a cetățenilor. Aceasta pledează pentru crearea unui cadru de 
stimulare pentru dezvoltarea unei economii solidare și a antreprenoriatului social 
în Serbia prin informare, reprezentare și consolidare a capacităților. Încă de la 
început, CoSED s-a concentrat pe acordarea de sprijin și îmbunătățirea activității 
multor întreprinderi sociale, precum și pe promovarea exemplelor de bune 
practici care i-ar încuraja pe alții să lanseze inițiative similare. Coaliția este 
implicată activ în dezbaterea politicilor publice, astfel că a participat ca parte a 
unui grup de lucru pentru elaborarea Legii antreprenoriatului social și se 
angajează în adoptarea unei politici cuprinzătoare care să răspundă nevoilor 
sectorului în mod integral. 

 Social Economy Network Serbia (SENS) a fost fondată în 2011 și este singura 
rețea națională care reunește întreprinderi sociale. SENS reunește 30 de membri, 
care includ asociații de cetățeni, societăți de reabilitare profesională a 
persoanelor cu dizabilități, societăți cu răspundere limitată și cooperative. 
Rețeaua SENS se concentrează pe educație, consultanță și promovare în toate 
fazele de începere și derulare a activității comerciale a unui membru. Prin 
urmare, oferă membrilor informațiile necesare despre sector și oferă materiale 
educaționale și educație în domeniul afacerilor. SENS joacă, de asemenea, un 
rol semnificativ în colaborarea WISE-urilor cu alte sectoare, prin lobby-ul actorilor 
din sectorul public și privat, oferind consiliere și asistență în asigurarea de noi 
surse de finanțare. De asemenea, rolul lor este recunoscut ca fiind esențial în 
creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la problema izolării 
sociale și profesionale. 

 Asociația Întreprinderilor pentru Reabilitarea Profesională și Angajarea 
Persoanelor cu Dizabilități (UIPS) este o asociație voluntară, independentă, 
comercială, profesională, neguvernamentală și non-profit a întreprinderilor de 
reabilitare profesională și angajare a persoanelor cu dizabilități. Există o inițiativă 
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puternică ca această asociație să se alăture rețelei SENS și, astfel, să contribuie 
la o misiune comună. 

UIPS reprezintă interesele întreprinderilor pentru reabilitarea profesională și 
angajarea persoanelor cu dizabilități cu scopul de a încuraja, sprijini și facilita 
dezvoltarea acestora. Viziunea sa este aceea de a combate discriminarea pe 
piața muncii și de a depune eforturi pentru a oferi șanse egale persoanelor cu 
dizabilități pentru a primi pregătire profesională și angajare. 

 Rețeaua IRIS, fondată în 2012, este singura rețea regională care reunește 
furnizorii de servicii sociale OSC din Europa de Sud-Est. Aceasta conectează în 
prezent 200 de organizații membre care oferă diferite tipuri de servicii sociale 
diferitelor grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilități, copii și tineri în situații de 
risc, femei victime ale violenței în familie, refugiați, solicitanți de azil etc. Rețeaua 
IRIS se concentrează pe promovarea rolului de furnizori de servicii sociale non-
profit și pe oferirea celor mai relevante informații în domeniul incluziunii sociale, 
prestării de servicii sociale etc. către membrii săi. IRIS oferă membrilor săi 
materiale educaționale, traininguri de specialitate, călătorii de studii, acces la 
granturi, schimburi de cunoștințe. 

Slovacia 

 ASSE Slovakia este o asociație care reunește și promovează interesele 
întreprinderilor sociale la nivel local, regional și național. Asociația Entităților de 
Economie Socială - ASSE ca organizație-umbrelă a sectorului economiei sociale 
(în conformitate cu Legea nr. 112/2018), a fost înființată în mod firesc din 
necesitatea reprezentanților organizațiilor individuale de a reprezenta interesele 
întreprinderilor sociale din Slovacia. Oferă consultări și instruire pentru peste 60 
de organizații membre, le pune în legătură cu potențiali clienți și îi reprezintă în 
întâlniri cu reprezentanții ministerelor. 

 ASES SK își propune să fie o platformă pentru cooperarea tuturor celor pentru 
care activitățile contribuie la dezvoltarea economiei sociale în Slovacia, precum și 
pentru acțiuni comune în toate domeniile importante care ne unesc. Economia 
socială, și în special antreprenoriatul social, este la început și deși avem deja o 
legislație bună astăzi, aceasta nu va putea fi implementată pe deplin dacă nu va 
avea sprijinul autorităților publice. 
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Alte țări europene 

ENSIE este Rețeaua Europeană a Întreprinderilor de Integrare Socială, a cărei misiune 
este reprezentarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor și federațiilor pentru WISE-uri în 
Europa. Obiectivele ENSIE sunt: 

 Întărirea puterii actorilor din întreprinderile de integrare economică socială prin 
schimbul dintre organizațiile membre; 

 Stimularea cooperării și parteneriatelor prin promovarea practicilor adecvate, a 
rezultatelor cercetării, a noilor aplicații; 

 Organizarea schimbului de informații la nivelurile legislative naționale și de 
politică locală între organizațiile membre; 

 Reprezentarea rețelei și promovarea tuturor activităților acesteia la toate 
nivelurile europene pertinente; 

 Elaborarea contribuțiilor și propunerilor pentru a participa la definirea unei politici 
europene împotriva excluziunii sociale; 

 Dezvoltarea unei colaborări strânse și solide cu alte rețele europene active în 
economia socială cu obiectivul de a obține rezultate sinergice. 

Constituirea ENSIE este o piatră de temelie complementară al cărei scop este 
promovarea bunelor practici, extinderea contribuțiilor și elaborarea de propuneri pentru 
a pregăti calea participării sale la definirea politicii europene în lupta sa împotriva 
excluziunii sociale. 

ENSIE reunește 29 de rețele naționale, regionale și locale în 21 de țări din UE (+ Serbia 
și Moldova), pentru un total de 3000 de WISE-uri reprezentând 187.000 de lucrători 
defavorizați.
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VI. Finanțarea 
 

Recunoașterea capacității WISE-urilor de a aborda problemele severe ale șomajului a condus la elaborarea unor măsuri 
politice specifice la nivel UE, național și local, menite să favorizeze lansarea și consolidarea WISE-urilor. Una dintre 
categoriile de politici de muncă pentru creșterea oportunităților de angajare este reprezentată de politicile de compensare, 
care sunt menite să încurajeze întreprinderile să angajeze lucrători defavorizați prin compensarea acestora pentru 
productivitatea mai scăzută a lucrătorilor defavorizați angajați sau pentru costurile de angajare și formare implicate. 
Granturile și subvențiile publice sunt cele mai comune modalități de a sprijini WISE-urile. Cu toate acestea, trebuie 
observate diferențe semnificative între statele membre ale UE, în funcție de obiectivul specific al măsurilor de politică în 
vigoare (de exemplu, întreprinderile – exclusiv WISE-uri/toate IMM-urile, inclusiv WISE-urile – sau persoanele 
dezavantajate integrate). 

Sprijinul pentru WISE-uri este oferit și prin reducerea impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale care vizează 
reducerea costului forței de muncă al oricărui lucrător defavorizat angajat. 

Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

Scutire de 
impozit pe 
profit  

Da pentru toate 
tipurile de WISE 
din Austria, 
Belgia și 
Letonia 

- - 

Da, dar numai 
pentru unele 

Nu pentru toate 
tipurile de 

Exemplu: Spania, pentru toate societățile: 
Cea mai importantă reducere se referă la angajarea lucrătorilor cu 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

tipuri de WISE-
uri din 
Bulgaria, 
Croația, 
Grecia, Italia și 
Spania 

WISE-uri din 
toate țările 
europene, cu 
excepția unor 
cazuri din Italia, 
precum și 
pentru 
Cooperativele 
de Inițiativă 
Socială și 
Centrele 
Speciale de 
Angajare (CEE) 
din Spania 

dizabilități. Deducerea cotei complete variază între 9.000 și 12.000 
EUR pentru fiecare persoană/an de creștere a numărului mediu de 
lucrători cu dizabilități, în funcție de nivel. Suma dedusă pentru 
crearea de locuri de muncă este supusă la limita de 35% din cota 
completă ajustată. 
 
Cooperativele de inițiativă socială se încadrează, de regulă, în 
categoria „cooperativelor protejate” în sensul Legii 20/1990 privind 
regimul fiscal al cooperativelor: 
Reducerea în cooperative protejate reprezintă 20% din rezultatele 
cooperativei. Poate ajunge la 50% din cotă printre cei special 
protejați. 
 
Libertatea de amortizare a mijloacelor fixe amortizabile noi, 
dobândite in termen de trei ani de la data înregistrării acestora in 
Registrul Cooperativelor. 
 
La nivel regional, Guvernul Regional Navarra și Țara Bascilor au 
propriul regim fiscal și competență asupra acestui impozit. Alte 
guverne regionale nu au autoritate de reglementare în materie de 
impozit pe profit sau taxa pe valoarea adăugată, dar au o parte din 
impozitul pe venitul personal și alte impozite. 

Da pentru 
Tipologia 1 și 2 

- Da, asociații și fundații, 
Societăți nonprofit dacă sunt organizații de interes public. 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

în Ungaria. 
Unele cazuri 
pentru WISE-uri 
de facto 

Excluse Cooperativele Sociale. 

Da pentru 
WISE-urile din 
Tipologia 2 și 3 
din Macedonia 
de Nord 

- Organizațiile non-profit (inclusiv organizațiile neguvernamentale, 
organizațiile religioase și umanitare, sindicatele, partidele politice 
etc.) sunt impozitate pe veniturile din activitățile lor de afaceri (dacă 
există) dacă veniturile lor totale anuale sunt mai mari de 1 milion 
MKD. CIT-ul ar fi calculat ca 1% din veniturile totale anuale din 
activitățile de afaceri, diminuat cu scutirea de impozit prescrisă de 1 
milion MKD 

Da, pentru 
WISE-uri din 
Tipologia 2 din 
România 

- Unitățile protejate autorizate (UAT) nu plătesc impozitul pe profit, 
dar trebuie să reinvestească 75% din impozitul potențial în 
întreprindere și în angajații acesteia. 

 Da, pentru 
Întreprinderile 
pentru 
integrarea 
persoanelor cu 
dizabilități și 
OSC 
(organizații ale 
societății civile) 

 Cota impozitului pe profit este proporțională și se ridică la 10% 
pentru toți. 
EIPWD: Angajatorul care angajează o persoană cu dizabilități pe o 
perioadă nedeterminată în conformitate cu legea care 
reglementează prevenirea discriminării unei persoane cu dizabilități 
este eliberat de obligația de a plăti impozitul pe venit calculat și 
suspendat pentru o perioadă de trei ani din ziua angajării. 
OSC: În cazul în care desfășoară activitate economică în mod 
direct, în anumite condiții, definite de Legea privind impozitul pe 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

din Serbia profit, există dreptul la scutire de impozit. În cazul în care nu 
îndeplinesc condițiile prevăzute, se supun obligației de a plăti cota 
generală de impozit pe profit de 10% 

Scutire de 
TVA sau cotă 
redusă 

Da pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Austria 
(preliminare, 
legate de 
proiect) și 
Slovenia 

- - 

Da, dar numai 
pentru unele 
tipuri de WISE-
uri din Belgia și 
Croația 

 Exemplu: Belgia 
WISE-urile pot beneficia de o cotă redusă de TVA (6% în loc de 
21%) atunci când vând bunuri reciclate sau refolosite care au fost 
colectate în mod liber (de exemplu, articole de îmbrăcăminte sau 
dispozitive electronice). Acest avantaj fiscal nu este aplicabil tuturor 
WISE-urilor. Se aplică numai unui MWB limitat (maatwerkbedrijven) 
și LDE (lokale diensten-economiebedrijven) din Flandra și EI 
(entreprises d'insertion) și EFT (entreprises de formation par le 
travail) în Valonia, deoarece nu toate WISE-urile vând bunuri 
reciclate sau reutilizate care au fost colectate în mod liber 

- WISE-uri din 
Slovenia 
(Societăți 

- 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

pentru 
persoane cu 
dizabilități, 
centre de 
angajare și 
întreprindere 
socială) 

În unele cazuri, 
pentru WISE-uri 
din tipologia 2 
din Irlanda 

- Organizațiile caritabile care desfășoară exclusiv astfel de activități 
nu sunt nici obligate și nici îndreptățite să se înregistreze și să 
contabilizeze TVA-ul pe veniturile lor. În anumite circumstanțe, 
activitățile unei organizații de caritate pot fi considerate a fi în 
concurență cu comercianții comerciali, iar organizația de caritate 
poate fi apoi obligată să înregistreze și să contabilizeze TVA-ul 
pentru aceste activități. 

 Pentru WISE-
uri clasificate ca 
Tipologie 2 și 3 
în Macedonia 
de Nord 

- Pentru contribuabilii aflați în străinătate și care nu efectuează nicio 
cifră de afaceri sau nu plătesc impozit pe cifra de afaceri, la cerere 
și printr-o procedură specială, se va achita TVA-ul în avans care a 
fost achitat conform facturilor pentru operațiunile efectuate de 
contribuabilii interni, dacă sunt îndeplinite condițiile legale de 
returnare a taxei. 
Această scutire se aplică cu condiția ca acel contribuabil să fie 
înregistrat ca și plătitor de TVA în țara sa și să existe reciprocitate 
între Republica Macedonia și țara în care este rezident 
contribuabilul. 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

ONG-urile au dreptul de a solicita restituirea TVA-ului calculat la 
expedierile către acestea de către contribuabilii din țară și pentru 
importul efectuat către acestea dacă: 
Cifra de afaceri pentru bunurile către acestea sau importul nu au 
fost scutite de impozitare; 
TVA-ul pentru cifra de afaceri realizată pentru mărfuri este 
menționat separat în factură și plătit odată cu achitarea prețului de 
achiziție; 
Se achită taxa datorată la import; 
Bunurile sunt transferate în străinătate și utilizate în scopuri 
umanitare, caritabile sau educaționale. 

 Da, pentru OSC 
(organizațiile 
societății civile) 
din Serbia 

- OSC: scutite de taxa pe valoarea adăugată pentru venituri până la 
o sumă definită de 500.000 rsd 

Da, pentru 
WISE-urile 
clasificate ca 
Tipologia 1 și 2, 
în Slovacia 

- Scutire de TVA sau cotă redusă Tipologia 1: RSP - reducerea TVA 
la 10% pentru contractele pentru entități ale administrației publice și 
de stat O cotă de impozitare redusă de 10% din valoarea 
impozabilă se aplică bunurilor și serviciilor furnizate în cadrul 
activităților din economia socială de către o întreprindere socială 
înregistrată care utilizează 100% din profitul său după impozitare 
pentru a-și atinge obiectivul principal, furnizează unui client eligibil, 
cu condiția ca acest lucru să nu denatureze concurența 
incompatibilă cu piața internă, în cazul în care clientul eligibil este o 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

altă persoană ca persoană impozabilă, dacă este o persoană fizică, 
o entitate de economie socială sau o entitate a administrației 
publice. ". 
 
Tipologia 2: În conformitate cu alineatul 50 și 51 din Legea TVA, o 
organizație non-profit - un plătitor de TVA - poate deduce impozitul 
integral sau proporțional din impozitul total pe care contribuabilul 
este obligat să îl plătească pentru perioada fiscală relevantă. Atunci 
când se deduce impozitul în conformitate cu prevederile secțiunii 
49 din Legea TVA, este necesar să se evalueze dacă bunurile sau 
serviciile sunt primite exclusiv pentru tranzacții impozabile în care 
impozitul devine exigibil, dacă bunurile sau serviciile sunt primite 
exclusiv pentru tranzacții taxabile care sunt scutite de impozit în 
conformitate cu prevederile Secțiunilor 28 la 42 din Legea TVA, 
indiferent dacă bunurile sau serviciile sunt acceptate pentru 
tranzacții taxabile în care apare o datorie fiscală și, în același timp, 
pentru tranzacții taxabile care sunt scutite de impozit în 
conformitate cu secțiunile 28-42 din Legea TVA. 

Subvenție 
pentru 
recrutarea 
lucrătorilor 
defavorizați 

Da pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Austria (pe 
bază de 
proiect), Belgia, 

Da pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Austria, 
Belgia, 
Slovenia și 

Exemplu: Franța 
WISE beneficiază pentru angajarea fiecărui muncitor fragil cu 
normă întreagă de asistență din oficiu (cuantumul căreia este 
stabilit în fiecare an de către Etta). În funcție de modelul WISE, 
această sumă variază. Astfel, întreprinderile de integrare (IE) 
primesc asistență pentru angajare pentru fiecare echivalent normă 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

Croația, 
Franța, 
Letonia, 
Slovenia și 
Spania 

Spania întreagă de 10.751 EUR; societăți de muncă temporară (ETTi): 
4.341 €; întreprinderi de integrare prin activități independente 
(EiTI): 5.670 EUR. 
 
Pentru societățile adaptate (EA), această sumă variază în funcție 
de vârsta lucrătorului cu dizabilități susținut: 
- 15.585 euro pentru lucrătorii cu vârsta sub 50 de ani; 
- 15.787 euro pentru lucrătorii cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de 
ani; 
- 16.192 euro pentru lucrătorii cu vârsta de 56 de ani și peste. 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Ungaria 

- Doar pentru persoanele cu dizabilități! 
Nu este o subvenție reală pentru recrutare, dar subvenția primită 
de persoana cu dizabilități este folosită ca salariu. 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Irlanda 

- - 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Macedonia de 
Nord 

- Legea privind încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 
prevede măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de angajare și 
muncă a unei persoane cu handicap, iar acestea sunt: 
-acordarea de fonduri nerambursabile pentru angajare permanenta 
unei persoane cu handicap somer, adaptarea locului de munca in 
care persoana cu handicap va lucra daca este nevoie si procurarea 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

de echipamente conform criteriilor si in modul stabilit printr-un act al 
ministrului muncii și Politicii Sociale; 
- scutirea de taxe și asigurarea de fonduri pentru contribuții și 
- sprijin financiar in exploatare. 

Da, pentru toți 
WISE-urile din 
Tipologia 3 în 
Portugalia 

- - Stimulent ATIVAR.PT: Sprijin financiar pentru angajatorii care 
semnează contracte de muncă pe durată nedeterminată sau pe 
durată determinată pe o perioadă egală sau mai mare de 12 luni. 
Contribuția poate fi mai mare dacă persoana este un lucrător 
defavorizat* sau dacă este un loc de muncă situat pe teritoriul 
continental. 
 
- Stagiu ATIVAR.PT: Destinat entităților private, este un stagiu de 
la 9 la 12 luni neprelungibil, în scopul promovării includerii tinerilor 
pe piața muncii sau reconversiei profesionale a șomerilor. Există o 
coplată între 65% și 95% plus alocație de hrană, costuri de 
transport și asigurare împotriva accidentelor de muncă. Contribuția 
poate fi cu 15% mai mare în cazuri specifice, cum ar fi încurajarea 
dezvoltării teritoriilor continentale. 
 
- Contract de Angajare-Integrare+: entitățile promotoare sunt 
entități colective non-profit, publice sau private. Șomerii desfășoară 
activități necesare din punct de vedere social (nu sunt muncitori, nu 
primesc un salariu, ci o indemnizație lunară) care răspund unor 
nevoi sociale sau colective temporare, în sfera proiectelor 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

promovate de entități colective nonprofit publice sau private, pe o 
durată de maximum 12 luni. Dacă sunt beneficiari cu handicap si 
incapacitate, 549,16€ pentru entități din sectorul de afaceri local și 
593,04€ pentru entitățile non-profit private. În celelalte cazuri, 
351,05 € pentru entitățile din sectorul de afaceri local și 394,93 € 
pentru entitățile non-profit private. 
 
- Stagii de integrare: persoane vizate cu dizabilitati si incapacitate; 
este un stagiu de 12 luni, neprelungibil si are ca scop dezvoltarea 
activităților in context de munca. Direcționat către entități private, cu 
sau fără profit, include o coplată între 80% și 95% din bursă plus 
alocație de hrană, costuri de transport, asigurare împotriva 
accidentelor de muncă și suport tehnic în monitorizarea post-
plasament. De asemenea, dacă stagiarul este angajat și contractul 
are o durată inițială minimă de un an, entitatea poate primi până la 
o sumă totală de 16 x IAS (7.020,96 EUR). 

 Da, pentru 
WISE-urile din 
Tipologia 1 și 2 
din România 

- Entitățile economice care angajează persoane cu dizabilități sunt 
scutite de anumite taxe și primesc lunar în schimb o anumită sumă 
de bani, de obicei echivalentul salariului minim pentru fiecare 
persoană vulnerabilă angajată cu contract permanent. 

Da, pentru 
întreprinderile 
de integrare a 
persoanelor cu 

- - Un angajator care angajează o persoană cu dizabilități poate 
exercita dreptul la rambursarea costurilor salariale pentru o 
persoană care este angajată în acordarea de sprijin profesional 
unei persoane cu dizabilități nou-angajate, numai pentru perioada 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

dizabilități din 
Serbia 

în care acordă asistență profesională și pentru o perioadă de timp 
de maxim 12 luni, adică maxim 1.200 de ore. 
- Rambursarea costurilor corespunzătoare de ajustare a locului de 
muncă poate fi acordată angajatorului, pe baza unei sume unice, în 
limita a 400.000,00 dinari per persoană cu handicap. 
- Angajatorul care angajează o persoană cu handicap fără 
experiență de muncă, are dreptul la subvenție salarială pentru acea 
persoană, pe o perioadă de 12 luni începând cu data angajării. 

Costurile 
asigurărilor 
sociale pentru 
lucrătorii 
defavorizați 
angajați 
reduse sau 
acoperite prin 
subvenții 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Austria, 
Belgia, 
Croația, 
Slovenia și 
Spania 

Da, pentru 
toate tipurile de 
WISE-uri din 
Belgia și 
Slovenia 

Exemplu: Bulgaria 
50% din contribuțiile de asigurare datorate pentru asigurările 
sociale de stat, asigurările obligatorii de sănătate si asigurările 
suplimentare obligatorii de pensie a salariaților se restituie 
întreprinderilor si cooperativelor specializate pentru persoanele cu 
handicap. Fondurile rambursate vor fi utilizate pentru investiții, 
reabilitare și integrare socială a persoanelor cu dizabilități 
permanente și pentru personalul de sprijin. 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Ungaria 

- Doar pentru persoanele cu handicap dacă există organizații de 
utilitate publică 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Irlanda 

- - 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Macedonia de 
Nord 

- Fondurile pentru contribuția pentru asigurările sociale pentru 
persoanele cu dizabilități sunt asigurate din bugetul Republicii 
Macedonia. 

Da, pentru 
WISE-urile de 
facto din 
Portugalia 

- Angajarea sprijinită pe piața deschisă: persoane vizate cu 
dizabilități și incapacități, înscrise în serviciile de ocupare a forței de 
muncă. Există o coplată în remunerație și contribuții la asigurările 
sociale în responsabilitatea entității; de la 10% până la 170% din 
IAS** (în funcție de capacitatea de muncă – minim 30% și maxim 
90%) 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri 
existente în 
Serbia 

- Un angajator care angajează o persoană cu handicap pe perioadă 
nedeterminată în conformitate cu legea care reglementează 
prevenirea discriminării persoanelor cu handicap este scutit de 
obligația de a plăti contribuțiile obligatorii de asigurări sociale plătite 
pe baza fondurilor angajatorului pentru o perioadă de trei ani. 
Angajatorul care angajează o persoană cu vârsta peste 50 de ani 
în ziua încheierii contractului de muncă și care are calitatea de 
beneficiar al indemnizației de șomaj la Serviciul Național de 
Ocupare a Forței de Muncă sau care este înregistrată ca șomer la 
acel serviciu timp de cel puțin șase luni în mod continuu, este scutit 
de plata contribuțiilor pentru asigurările sociale obligatorii care se 
plătesc în funcție de salariul bază, adică pe cheltuiala fondurilor 
angajatorului. 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

 Versiune de 
testare pentru o 
subvenție 
pentru 
contribuția de 
asigurări 
sociale de stat 
(partea 
angajatorului) 
implementată în 
2021 în Letonia 

- - 

Contribuții 
publice care 
vizează 
reducerea 
costului forței 
de muncă 
pentru 
lucrătorii care 
nu sunt 
dezavantajați 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Austria 
(preliminar), 
Belgia, 
Croația, 
Slovenia și 
Spania 

Da, pentru 
toate tipurile de 
WISE-uri din 
Slovenia și 
Spania 
Da, dar numai 
pentru unele 
tipuri de WISE-
uri din Belgia 
(Entreprise 
d'Insertion, 
entreprises de 
travail 

Exemplu: Slovenia 
Articolul 37 din Legea Antreprenoriatului Social prevede că: 
 
O întreprindere socială care angajează persoane menționate la 
punctul 4 al articolului 2 din prezenta lege, care nu prezintă 
handicap, are dreptul, în conformitate cu programul de măsuri, la o 
subvenție salarială pentru acești lucrători și la alte beneficii definite 
de Regulamentul Comisiei 651/2014/UE ca asistență pentru 
lucrătorii defavorizați, lucrătorii grav defavorizați și persoanele cu o 
limitare recunoscută rezultată din deficiențe fizice, mentale sau 
psihologice. 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

adaptées și 
Initiatives de 
Développement 
de l'Emploi 
dans le secteur 
des Services 
de proximité à 
finalité Sociale) 

 Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri 
existente în 
Macedonia de 
Nord 

 Sprijinul financiar în operațiune include beneficiile primite de 
persoana cu handicap care acționează în mod independent ca 
persoană care desfășoară activități independente, adică societatea 
de protecție la utilizarea fondurilor din fondul special. 

Da, pentru 
WISE-urile 
clasificate ca 
Tipologia 1 în 
Slovacia 

 - Șomer de lungă durată luna 24 50% din salariu 50% din costurile 
eligibile suportate efectiv per salariat care este persoană 
dezavantajată din cauza șomajului de lungă durată sau a absolvit 
un nivel scăzut de studii, până la maximum 50% din prețul total al 
muncii calculat din salariul mediu al salariatului. 
 
- Indemnizație compensatorie de 40% din costurile eligibile 
suportate efectiv de un membru al personalului care este o 
persoană dezavantajată - 75% din costurile eligibile în timpul 
angajării unui membru al personalului care este persoană 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

dezavantajată din cauza stării sale de sănătate. 
Reduceri de 
impozite 
acordate 
donatorilor 
privați și/sau 
instituționali 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Austria, 
Belgia, 
Bulgaria, 
Franța și 
Slovenia 

Da, pentru 
toate WISE-
urile din 
Slovenia 

Exemplu Austria: 
Dacă WISE-urile sunt recunoscute ca întreprinderi de utilitate 
publică ȘI listate pe „Lista instituțiilor donator-beneficiare” (BMF, 
2021), atunci donatorii (instituții/privați) au dreptul să „deducă 
donațiile până la 10% din profitul lor din impozitul pe venit. ”, dar 
limita este de 500.000 EUR - în termen de 5 ani. 

Da, dar numai 
pentru unele 
tipuri de WISE-
uri din Croația 
și Italia (în 
aceeași măsură 
ca și pentru alte 
organizații non-
profit) 

  

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Macedonia de 
Nord 

 Un angajat cu handicap care a fost diagnosticat cu handicap este 
scutit de plata impozitului pe venitul personal. Fondurile pentru 
contribuția pentru asigurările de pensie și invaliditate, contribuția 
pentru asigurările de sănătate și contribuția pentru angajare pentru 
persoanele cu dizabilități sunt asigurate din bugetul Republicii 
Macedonia. 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

Da, pentru 
WISE-uri 
clasificate în 
Tipologia 2 în 
România 

 Societățile private care cumpără bunuri și servicii de la organizațiile 
WISE care sunt certificate ca unități protejate autorizate (lucrează 
cu angajați cu dizabilități care însumează cel puțin 30% din forța de 
muncă totală) sunt eligibile pentru anumite reduceri de taxe și/sau 
excepții. 

Da, pentru toate 
tipurile de 
WISE-uri din 
Serbia 

 Cheltuieli în valoare totală de până la 5% din venitul total pentru: 
1) scopuri de sănătate, educaționale, științifice, umanitare, 
religioase și sportive, protecția mediului, 
precum și donațiile efectuate către instituții, respectiv furnizori de 
servicii de protecție socială înființați în conformitate cu legea care 
reglementează protecția socială; 
2) ajutor umanitar 

Alte scutiri 
fiscale 

Da, pentru toate 
WISE-urile din 
Grecia și 
Slovenia, 
precum și 
pentru 
cooperativele 
de inițiativă 
socială din 
Spania 

Da, pentru 
toate WISE-
urile din 
Slovenia, 
precum și 
pentru 
cooperativele 
de inițiativă 
socială din 
Spania 

Exemplu Grecia: scutire de la o taxă anuală de afaceri, care este 
impusă persoanelor fizice și juridice cu statut comercial și începe 
de obicei de la 600 până la 1000 de euro pe an. 
Scutit de impozitarea profiturilor distribuite angajaților (până la 
35%) 
Exemplu Slovenia: Reducerea impozitelor pentru angajator în 
valoare de 50% din salariul salariaților (persoane cu dizabilități) sau 
70% dacă o companie a depășit cota, așa cum se prevede în 
articolul 62 din Legea privind impozitul pe venitul personal. 
Exemplu Spania: Cooperative spaniole de inițiativă socială: scutire 
de taxa pe transmiterile patrimoniale și actele juridice documentate. 
Impozitul pe acțiuni bonus pe activități economice și impozitul pe 
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Tipologia 
beneficiilor 
fiscale 

Nivel național 
 

Nivel regional 
 

Comentarii (informații despre regulile aplicate, inclusiv 
procentul de reducere fiscală aplicată) 

proprietate (95%) 
Da, pentru 
majoritatea 
tipurilor de 
WISE-uri din 
Ungaria 

 - Scutire de taxa auto si scutire de taxa pe constructii si terenuri 
pentru asociatii si fundatii 
- Scutirea de contribuții pentru formarea profesională și scutiri de 
taxe pentru organizațiile de utilitate publică 

Da, pentru 
WISE-uri 
clasificate ca 
tipologie 2 în 
Irlanda 

 Scutiri pentru organizațiile de caritate de la tarifele unor autorități 
locale 

Da, pentru toate 
WISE-urile 
clasificate ca 
Tipologie 1 în 
Macedonia de 
Nord 

 Scutirea de impozite și asigurarea de fonduri pentru contribuții. 
Angajații societății de protecție care nu sunt persoane cu handicap 
sunt scutiți de plata impozitului pe venitul personal și sunt asigurați 
cu fonduri de contribuție pentru pensie și asigurări de invaliditate 
din bugetul Republicii Macedonia. Societățile de protecție sunt 
scutite de plata impozitului pe profit și a tuturor impozitelor pe profit. 

 Da, pentru 
WISE-urile de 
facto din 
Portugalia 

 Programul „Investe Jovem”: Program de creare de afaceri de către 
tinerii șomeri cu sprijin financiar pentru investiții, sprijin financiar 
pentru crearea de locuri de muncă proprii și suport tehnic în 
domeniul antreprenoriatului. Poate include o subvenție 
nerambursabilă pentru crearea de locuri de muncă cu normă 
întreagă, împrumuturi fără dobândă sau sprijin financiar de până la 
75% din investiția totală eligibilă. 
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Focalizare pe țări specifice 

Ungaria 

Întreprinderile sociale din Ungaria ating rareori sustenabilitatea financiară. Acestea își 
bazează structura veniturilor pe mai multe resurse, cum ar fi veniturile din vânzări, 
sprijinul de stat și sprijinul privat. 

 

Irlanda 

WISE-urile din Irlanda utilizează sponsorizarea privată, strângerea de fonduri generale, 
microfinanțarea, împrumuturile pentru finanțe sociale și finanțarea participativă ca 
mecanisme alternative la sprijinul guvernamental pentru a finanța furnizorii de educație 
pentru adulți bazată pe muncă. 

 

Macedonia de Nord 

Programele operaționale de stat pentru măsurile active de ocupare a forței de muncă 
oferă o serie de subvenții și alte tipuri de sprijin furnizorilor de educație pentru adulți 
bazată pe muncă, persoanelor fizice și altor angajatori, pentru a sprijini angajarea 
persoanelor care se confruntă cu bariere pentru a intra pe piața muncii. Fiind 
implementate prin intermediul Agenției de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă, 
aceste măsuri sunt: 

 programe de muncă independentă, 
 sprijin pentru înființarea întreprinderilor pentru tineri, 
 locuri de muncă subvenționate pentru angajarea tinerilor, a persoanelor cu risc 

social, a persoanelor cu dizabilități etc., 
 programe de formare și stagii de practică, 
 lucrări publice, 
 mai multe programe pilot. 

Măsurile pentru munca independentă și pentru întreprinderile de tineret înființate pot fi 
utilizate de către noii antreprenori sociali aspiranți, în timp ce măsurile pentru angajarea 
subvenționată ar putea fi de importanță pentru întreprinderile sociale care angajează 
persoane din grupuri vulnerabile. 

Din 2008, formarea pentru educația non-formală a fost inclusă în Planul operațional 
pentru măsuri și programe active pe piața muncii. Finanțarea acestor cursuri este 
asigurată de stat. 
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Procedura de implementare a programelor, măsurilor și serviciilor pentru ocuparea forței 
de muncă este definită de Ghidurile Operaționale, adoptate de EARM în cooperare cu 
ceilalți parteneri de implementare. 

Includerea șomerilor în programele sau măsurile de angajare se face pe baza unor 
procese de aplicare transparente. Serviciile furnizate de ESA au loc pe tot parcursul 
anului. Șomerii în cursul participării lor la programele active, măsurile și serviciile de 
ocupare a forței de muncă vor continua să folosească dreptul dobândit la asistență 
socială și ajutor de șomaj. 

Șomerii și angajatorii sunt informați cu privire la posibilitatea de a participa la programe, 
măsuri și servicii în mai multe moduri (telefon, SMS, e-mail). Se încheie un acord 
adecvat cu participanții, care reglementează în detaliu drepturile și obligațiile acestora, 
precum și cu furnizorii de educație pentru adulți. 

Finanțarea furnizorilor de educație pentru adulți este asigurată și de către stat, singura 
condiție este să existe un program verificat în Centrul de Educație pentru Adulți și o 
instituție verificată pentru acel program în Ministerul Educației și Științei. 

Alte moduri de finanțare pot include autofinanțarea participanților, proiecte IPA sau alte 
proiecte. 

 

Portugalia 

În Portugalia există unele finanțări private, în principal din sectorul bancar, cum ar fi 
Programul Incorpora sau premiul FACES. 

Programul Incorpora a apărut în Spania în 2006 și a fost implementat în Portugalia în 
2017, fiind apoi finanțat de Fundação La Caixa, cu Banco BPI și CaixaBank. Este un 
mecanism care vizează în mod specific inserția socială și profesională a persoanelor 
aflate în situații de vulnerabilitate, fie că sunt salariate sau independente, cu munca 
independentă inclusă în liniile de acțiune ale Programului. Este, totuși, în esență un 
program de intermediere între structura economică și beneficiarii expuși riscului de 
vulnerabilitate. Modelul de intervenție, sistematizat în referințele puse la dispoziție pe 
site-ul programului, „Guide to the Incorpora Methodology” și în „Incorporate Model”, se 
bazează pe crearea de rețele și cunoașterea nevoilor pieței muncii.. 

În ceea ce privește premiul pentru Finanțare și Sprijin pentru Combaterea Excluziunii 
Sociale (FACES), acesta a fost creat în 2007 și susține anual proiecte prezentate de 
organizațiile de economie socială. 

Sprijinul ia forma unei donații (articolul 4 din regulament) aflată în responsabilitatea 
Fundației Montepio. Este vorba de finanțare pentru proiecte de intervenție socială care 
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promovează trei domenii: i) angajabilitatea persoanelor cu dizabilități; ii) includerea 
copiilor și tinerilor în situații de risc; iii) răspunsuri incluzive pentru familiile vulnerabile și 
persoanele fără adăpost. Cele trei domenii sunt transversale obiectului nostru de studiu, 
însă primul constituie o contribuție mai directă. Într-adevăr, angajabilitatea persoanelor 
cu dizabilități este menită să susțină inițiativele care facilitează abordarea pieței muncii, 
promovează incluziunea efectivă în organizații sau consolidează dezvoltarea 
competențelor tehnice și/sau personale. 

 

România 

Doar aproximativ 5% din totalul de 1641 de întreprinderi economice sociale au primit o 
formă de ajutor din partea autorităților publice începând cu anul 2020. Majoritatea 
organizațiilor WISE se bazează pe propria activitate economică pentru a finanța 
programele de integrare profesională. Rezultatul acestui context este că majoritatea 
entităților WISE se bazează pe sponsorizări private pentru a-și susține activitatea. 
Aceste sponsorizări însumează de obicei mai mult de 50% din venitul total al unui 
WISE. 

 

Serbia 

Granturile, ca modalitate cea mai tradițională de finanțare a organizațiilor axate pe 
misiuni sociale, sunt una dintre sursele cheie de finanțare pentru WISE, în ciuda unui 
număr de constrângeri. Granturile sunt o formă de finanțare instituită pe bază de 
donație. Acest tip de finanțare implică un anumit risc, deoarece sursele publice și 
donatorii aflați în situații de criză socială și momente dificile pot decide suspendarea 
prestațiilor. Asociațiile finanțate exclusiv prin granturi sunt plasate într-o poziție de 
dependență și se confruntă cu provocarea de a se adapta la cerințele fiecărui donator 
individual, ceea ce de multe ori le îndepărtează de propria misiune. Următorul 
mecanism de finanțare este microfinanțarea, care presupune posibilitatea de a accesa 
instrumente financiare mici pentru persoanele excluse de la resursele financiare formale 
și bancare. Investitorii cooperează cu instituții de microfinanțare, grupuri non-profit, 
bănci etc. Erste Bank este un pionier în microfinanțare și servicii bancare cu focus social 
în Serbia și Europa Centrală și de Est. Întreprinderile sociale se confruntă cu obstacole 
suplimentare din cauza informațiilor insuficiente ale băncilor despre formele juridice 
aplicate de întreprinderile sociale (în principal OSC). Microfinanțarea în Serbia este 
parțial limitată și suprareglementată din cauza dependenței sale de băncile comerciale. 
Există, de asemenea, un Fond bugetar pentru reabilitarea profesională și angajarea 
persoanelor cu dizabilități. Conform regulamentului privind modul de monitorizare a 
implementării obligației de angajare a persoanelor cu dizabilități, obligația se aplică 
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oricărei persoane fizice sau juridice naționale sau străine care are cel puțin 20 de 
salariați și nu este considerată angajator nou înființat. Angajatorul care nu îndeplinește 
obligația de a angaja persoane cu dizabilități este obligat să plătească penalități în 
contul de plăți al Fondului bugetar. 

 

Slovacia 

În Slovacia, un mecanism de finanțare foarte relevant este reprezentat de achizițiile 
publice în ceea ce privește contractele rezervate. Legea nr. 10 alin. 7 și 8 din Legea 
achizițiilor publice, în vigoare de la 1 ianuarie 2020, reglementează obligativitatea 
utilizării aspectului social în cel puțin 6% din achizițiile publice. Reprezintă o formă 
indirectă de sprijin pentru realizarea unui impact social pozitiv și menținerea 
competitivității întreprinderilor sociale prin introducerea unei obligații pentru autoritățile 
contractante și entitățile contractante care au implementat sau au început să 
implementeze cel puțin zece contracte publice într-un an calendaristic, cu excepția 
contractelor de valoare mică. Legea prevede utilizarea a cel puțin 6% din aceste 
aspecte sociale în descrierea obiectului contractului ca o condiție specială pentru 
executarea contractului sau ca un criteriu de evaluare a ofertelor. Acest 6% include și 
achizițiile publice efectuate sub forma unui contract rezervat. 

Mai mult, o altă lege reglementează atribuirea de contracte rezervate în achizițiile 
publice în scopul îndeplinirii cotei obligatorii de angajare a cetățenilor cu dizabilități. În 
special, pe de o parte, prevede obligația de a angaja cetățeni cu dizabilități în cuantumul 
cotei obligatorii conform legii 63 alin. 1 lit.d) pe care angajatorul, care este autoritate 
publică contractantă sau autoritate contractantă, o poate îndeplini prin executarea 
contractelor rezervate în achiziții publice conform unui regulament special.61aaa). Pe de 
altă parte, legea stabilește la 2.000 de euro valoarea prețului de concurență în achizițiile 
publice pentru a include un cetățean cu dizabilități. „Implementarea unui contract 
rezervat într-o achiziție publică se dovedește printr-o copie a documentelor de licitație a 
achiziției publice și o copie a contractului cu privire la punerea în aplicare a contractului 
rezervat în achiziția publică”. 

 

Bulgaria 

În ceea ce privește sprijinul public în Bulgaria, organismele locale dezvoltă mecanisme 
și programe de sprijinire a antreprenoriatului social, vizând dezvoltarea aspectelor 
regionale ale economiei sociale și solidare prin includerea unor măsuri în actele 
normative legate de dezvoltarea municipalității. De asemenea, acestea participă la 
activitățile economiei sociale și solidare prin diferite forme de cooperare prin hotărârea 
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consiliului municipal. În plus, ministrul Muncii și Politicii Sociale promovează și sprijină 
întreprinderile sociale prin acordarea de asistență metodologică în căutarea finanțării de 
specialitate pentru activitatea acestora. Întreprinderile sociale clasa A+ pot primi sprijin 
suplimentar, atât financiar, cât și în ceea ce privește dreptul lor de a construi pe teren 
privat, municipal, în timp ce centrele de ocupare protejată primesc finanțare publică 
pentru înființarea lor. 

Organismele publice naționale și locale sprijină întreprinderile și cooperativele 
specializate pentru persoane cu dizabilități prin stimulente economice personalizate și 
alte măsuri. Acestea pot fi inițiative locale pentru (1) creșterea productivității și 
concurenței întreprinderilor și cooperativelor specializate pentru persoane cu dizabilități; 
(2) îmbunătățirea productivității oamenilor într-un mediu de lucru specializat și 
asigurarea formării profesionale și a angajării acestora și (3) predeterminarea 
constrângerilor financiare și economice ale întreprinderilor și cooperativelor. Agenția 
pentru Persoane cu Dizabilități poate finanța și întreprinderile și cooperativele 
specializate ale persoanelor cu dizabilități pe proiecte și programe țintă. 

Când vine vorba de politicile de compensare, guvernul bulgar oferă mai multe măsuri de 
sprijin. Întreprinderile care recrutează persoane defavorizate pot folosi bugetul de stat 
pentru 30% din contribuțiile de asigurare (plătite de angajator) pentru asigurările sociale 
de stat, asigurările obligatorii de sănătate și asigurarea suplimentară obligatorie de 
pensie pentru persoanele cu dizabilități angajate. De asemenea, Agenția pentru 
Persoane cu Dizabilități poate finanța un angajator în cadrul unui program național de 
angajare a persoanelor cu dizabilități pentru calificare și recalificare, respectiv pregătire 
pentru dezvoltare profesională, pentru asigurarea accesului unei persoane cu handicap 
permanent la locul de muncă, pentru adaptarea locul de muncă pentru o persoană cu 
handicap permanent și pentru echipamentul de la locul de muncă pentru o persoană cu 
handicap permanent. Diferite programe de stagiu pot fi acoperite și de guvern.  

Toate WISE-urile din Bulgaria operează pe piețele private și obțin astfel venituri din 
activitatea lor economică. 

 

Franţa 

În ceea ce privește măsurile de sprijin public, WISE-urile din Franța beneficiază pentru 
angajarea fiecărui lucrător fragil cu normă întreagă de asistență din oficiu (al cărui 
cuantum este stabilit în fiecare an de către Etta). În funcție de modelul WISE, această 
sumă variază. Mai exact, toate tipurile de WISE beneficiază de politicile publice de 
integrare prin activitate economică. 
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În ceea ce privește politicile de compensare, întreprinderile primesc stimulente pentru 
recrutarea tinerilor care locuiesc în cartiere prioritare, mai precis au acces la 5000 de 
euro pe an pe o perioadă de 3 ani. O altă măsură de compensare în vigoare este 
finanțarea pentru adaptarea locului de muncă pentru a se potrivi mai bine nevoilor 
persoanelor cu dizabilități. Sunt acoperite financiar și stagiile plătite pentru tinerii 
defavorizați aflați în ucenicie. Întreprinderile pot primi 5000 EUR pentru tinerii sub 18 ani 
și 8000 EUR pentru tinerii între 18 și 30 de ani. 

Cu toate acestea, WISE-urile din Franța nu primesc sprijin privat sub nicio formă. 

În plus, este important de menționat că WISE-urile din Franța obțin 80% din veniturile lor 
din activități private. Aceasta variază ușor, în funcție de model, cu o rată care poate 
merge până la 90%, sau chiar 95%, pentru societățile de muncă temporară. Această 
tendință de distribuție (public/privat) este stabilă de câțiva ani. 
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VI. Provocări și recomandări 
 

În ciuda numărului mare de reglementări prietenoase cu WISE-urile care au fost 
dezvoltate în întreaga Europă, WISE-urile din Europa se confruntă încă adesea cu 
provocări la nivel național, regional sau local. Unele dintre aceste obstacole au fost deja 
abordate public de părțile interesate în cauză (de exemplu, în Olanda), altele sunt chiar 
luate în considerare în politicile actuale – sau în procedurile legislative (de exemplu în 
Franța) – altele, totuși, rămân încă în întuneric sau nu sunt încă abordate (ex. în 
România sau Serbia). Dinamica de dezvoltare recentă a furnizorilor de educație pentru 
adulți la locul de muncă poate fi ilustrată pe baza țărilor de mai jos. 

Ungaria 

Cadrul legal din Ungaria este unul provocator și nu este suficient nici pentru educație, 
nici pentru aspectele legate de muncă. În detalii, provocările pe care le conturează 
Ungaria sunt următoarele. 

 Recunoașterea clară a procesului de învățare anterioară: conform Legii 
privind educația pentru adulți modificată, în vigoare de la 1 ianuarie 2020, 
măsurarea competențelor are ca scop evaluarea existenței competențelor 
necesare pentru începerea și finalizarea formării, dar legislația nu identifică 
documentația, întinderea şi instrumentele de măsurare a evaluării 
competenţelor. Decretul de punere în aplicare a legii completează definiția 
„recunoașterii învățării anterioare” prin aceea că solicitantul poate fi scutit de 
partea de formare dacă studiile sale, care sunt atestate printr-un document, se 
dovedesc a fi adecvate. Astfel, cunoștințele documentate rămân la decizia 
instituției/organizației de formare. După cum se prevede în regulamentul de 
aplicare, studenții au, de asemenea, dreptul de a solicita scutirea de la 
participare, sau recunoașterea studiilor anterioare și este o decizie a 
conducătorului instituției de formare dacă au dreptul la scutirea de a participa la 
activitate sau la anumite materii și evaluările acestora, cum ar fi recunoașterea 
cunoștințelor sau practicii anterioare. Legea nu reglementează recunoașterea și 
validarea competențelor dobândite în învățarea non-formală și informală în cazul 
învățământului superior. Este o întrebare importantă pentru educația și formarea 
adulților. Îmbunătățirea validării, evaluarea și recunoașterea cunoștințelor 
anterioare reprezintă interesul fundamental al tuturor actorilor din educație și 
formare. 
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 Nu există un cadru legal pentru întreprinderile sociale și WISE-uri sau, cel 
puțin, o definiție comună a acestora. Prin urmare, este greu de descris contextul 
din Ungaria, deoarece cercetătorii se pot baza doar pe propria înțelegere și pe 
datele de la Oficiul Central de Statistică din Ungaria. Singurul model existent de 
„WISE-uri”, întreprinderile sociale de reabilitare, se adresează grupului țintă de 
persoane cu dizabilități, excluzând de facto toate celelalte persoane vulnerabile. 
În plus, finanțarea pentru integrarea persoanelor cu dizabilități în societăți se 
bazează pe o cerere anuală, ceea ce înseamnă că nu este posibil să se 
realizeze un plan pe termen mediu saumlung de dezvoltare și incluziune a 
lucrătorilor integrați. De asemenea, economia socială nu este bine cunoscută în 
Ungaria, nici măcar în Universitățile de Economie. Este nevoie de un efort pentru 
a introduce conceptul într-o formă corectă: de multe ori oamenii confundă 
economia nonprofit și caritatea. 

 Nevoie urgentă de rețea. Deși există bune practici interesante și de pionierat în 
Ungaria, acestea sunt într-o izolare dură, nu cooperează și adesea actorii 
relevanți nu se cunosc între ei. Această izolare provoacă o slăbiciune deoarece 
reprezintă un obstacol în calea unei acțiuni pozitive de lobby față de factorii de 
decizie și împiedică răspândirea subiectului în țară. 

 Regulamentul privind achizițiile publice mai trebuie încă dezvoltat și 
îmbunătățit. De asemenea, așa cum se precizează în Raportul de țară Ungaria 
2020 care însoțește Comunicarea privind semestrul european 2020, unele 
modificări legislative sunt menite să îmbunătățească concurența în achizițiile 
publice, dar impactul lor rămâne de văzut. 

 Din păcate, în multe cazuri, cererea și oferta de pe piața muncii nu se 
potrivesc, angajatorilor le este teamă să angajeze o persoană cu o deficiență de 
sănătate, din cauza stereotipurilor consacrate. Adesea, nu sunt conștienți de 
condițiile de muncă, nevoile speciale, circumstanțele, prin urmare angajatul cu 
dizabilități nu are deloc șansa de a ajunge la interviul de angajare, iar angajatorul 
nu îi poate evalua competențele. Angajatorii care angajează un lucrător cu 
dizabilități apreciază adesea abilitățile și atitudinile acestor lucrători pe termen 
lung și raportează că aceștia se străduiesc mai mult, apreciază munca și doresc 
să-și demonstreze valorile, capacitatea de a munci. 

Irlanda 

WISE-urile se confruntă cu o serie de probleme, la fel ca și alte întreprinderi sociale și 
furnizorii de educație pentru adulți la locul de muncă. Următoarea listă de provocări 
articulează unele dintre problemele la îndemână. 
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 Conștientizarea întreprinderilor sociale: Există o lipsă clară de conștientizare 
a întreprinderilor sociale și a furnizorilor de educație pentru adulți la locul de 
muncă. Departamentul pentru Dezvoltare Rurală și Comunitară oferă finanțare 
întreprinderilor sociale și organizațiilor de sprijin pentru a aborda unele dintre 
cele mai mari probleme legate de conștientizare: evidențierea exemplelor de 
bune practici ale întreprinderii sociale, conferințe, dezvoltarea unui buletin 
informativ regulat de către Departament și investirea în campanii care 
evidențiază muncă. 

 Conducere și guvernare: Întreprinderile sociale nu au primit adesea sprijin 
specific care ar putea ajuta și susține la dezvoltarea lor. Managerii 
întreprinderilor sociale trebuiau adesea să echilibreze interesul scopului caritabil 
cu generarea de venituri din vânzarea de produse și servicii. Acea atenție 
specială atât pentru vânzări și venituri, cât și pentru misiune și scop a lăsat 
întreprinderile sociale lipsite de sprijin. 

 Accesul la finanțare: în același mod în care sprijinul ar putea să nu fie 
disponibil, structura juridică a organizației poate împiedica investițiile de la 
organismele de investiții. Întreprinderile sociale pot fi văzute atunci ca un risc 
crescut pentru persoanele private (cum ar fi finanțarea participativă). 

 Oportunități de piață: vânzarea de produse și servicii către organisme private 
sau publice sau altor furnizori de educație pentru adulți la locul de muncă a fost o 
provocare în Irlanda. Irish Social Enterprise Network a oferit o mișcare BuySocial 
în conformitate cu cele mai bune practici și exemple internaționale, cu toate 
acestea, problema necesită resurse. Achizițiile vor începe să se schimbe în 
Irlanda, cu mai multe organizații care includ clauze de beneficii sociale și 
comunitare în achiziții. Dar există doar câteva exemple în acest moment și 
întreprinderile sociale nu sunt capabile să se extindă în măsura în care ar putea 
să o facă în viitor. 

 Forma juridică: nu există o formă juridică definită pentru întreprinderea socială 
în Irlanda. Conform Politicii Naționale a Întreprinderilor Sociale 2019-2022, 
definiția nu precizează în mod expres forma juridică care este necesară. 
Ambiguitatea face mai dificilă definirea unei întreprinderi sociale. Există cercetări 
în curs de finalizare în Irlanda cu DRCD și Rethink, care vor fi disponibile pe 6 
octombrie 2021și care vor arunca mai multă lumină asupra subiectului. 

 Date și impact: Există relativ puține cunoștințe despre sectorul întreprinderilor 
sociale și despre toate organizațiile care îl compun. 
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Macedonia de Nord 

Principalele probleme cu care se confruntă furnizorii de educație pentru adulți la locul de 
muncă în Macedonia de Nord sunt următoarele: 

 Sistemul de învățare pe tot parcursul vieții din țară are nevoie de o dezvoltare 
suplimentară pentru a îmbunătăți cantitatea și calitatea programelor de 
educație pentru adulți, în principal în domeniul educației non-formale. 
Există o ofertă limitată de programe de învățare pentru adulți de înaltă calitate și 
certificate și furnizori de educație pentru adulți la locul de muncă. Există o cerere 
relativ mică pentru educație și formare non-formală și o conștientizare scăzută în 
rândul societăților cu privire la beneficiile formării pentru angajați. De exemplu, 
datele din sondajul forței de muncă arată că doar 2,3% din populația cu vârsta 
între 25 și 64 de ani a participat la educație și formare în cele patru săptămâni 
dinaintea sondajului din 2017. Aceasta este mult mai mică decât media UE de 
10,9%. Datele din 2016 din sondajul privind învățarea pe tot parcursul vieții 
indică, de asemenea, că aproximativ 10% dintre lucrătorii angajați cu vârsta 
cuprinsă între 25 și 64 de ani au fost implicați în formare sau educație non-
formală legată de locul de muncă (fie plătite de angajator, fie plătite de lucrătorul 
însuși). În UE, în medie, mai mult de o treime dintre angajații (35,8%) au 
participat la o anumită formare sau educație legată de locul de muncă. Aceste 
date arată că în Macedonia de Nord foarte puțini adulți își perfecționează 
abilitățile și cunoștințele de-a lungul vieții profesionale. Acest lucru, probabil, le 
împiedică productivitatea și, în consecință, perspectivele lor salariale și de 
promovare. 

 În consecință, aceasta arată necesitatea de a atenua nepotrivirile dintre 
cererea și oferta de competențe. Diferiți factori interesați sunt implicați în 
guvernarea competențelor din țară. Acestea includ Ministerul Educației și Științei, 
Ministerul Muncii și Politicii Sociale, Agenția Serviciului pentru Ocuparea Forței 
de Muncă, partenerii sociali, ONG-urile, organisme de cercetare și organizații 
internaționale donatoare. 

Portugalia 

În urma a 11 interviuri cu WISE-urile din Portugalia, sectorul arată îngrijorări cu privire la 
finanțare. De fapt, toate cele 11 WISE-uri au menționat necesitatea unei finanțări sporite 
pentru a angaja, pe de o parte, mai mulți profesioniști care să sprijine cursanții și, pe de 
altă parte, lucrătorii.. Există o încărcătură birocratică care îngreunează răspunsul 
individualizat către fiecare utilizator. În special: 
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 WISE-urile au nevoie de mai mult sprijin și de politici specifice pentru a-și 
face treaba în integrarea persoanelor vulnerabile prin muncă. Cu toate 
acestea, este destul de clar pentru cei intervievați că angajarea pe o piață 
deschisă obișnuită este un obiectiv de care beneficiază atât grupurile țintă, cât și 
întreprinderile obișnuite. În ciuda dimensiunii activităților economice și a varietății 
de resurse utilizate de WISE-uri pentru a fi sustenabile, pentru WISE-urile de 
facto, sustenabilitatea economică și financiară este întotdeauna o provocare. De 
fapt, lipsa de clarificare a conceptului de întreprindere socială, atât din punct de 
vedere juridic, cât și din punct de vedere politic, ideologic și al opiniei publice, 
este urmată în mod firesc de lipsa măsurilor de politică de sprijin care să susțină 
în mod clar atât întreprinderile sociale, cât și întreprinderile din economia socială. 
Fără legi care să prevadă regimurile legale și fiscale, lipsa accesului la surse de 
finanțare specifice sau noi, complexitatea mecanismelor de finanțare existente, 
lipsa stimulentelor pentru investițiile sociale și achizițiile publice bazate pe 
rezultate, organizațiile de economie socială se concentrează pe integrarea prin 
muncă a persoanelor aflate în situații vulnerabile „sunt nevoite să recurgă la 
proiecte finanțate, care nu garantează sustenabilitatea răspunsului la aceste 
grupuri-țintă” (Meira & Martinho, 2021). 

 Există un paradox între dimensiunile sociale și cele economice ale WISE-
urilor. Pare și mai dificil pentru WISE-urile care nu sprijină persoanele cu 
dizabilități. Pentru cei care susțin acest grup țintă este posibilă soluția unei unități 
productive în intervenție de reabilitare. Pentru WISE-urile care sprijină alte 
grupuri țintă vulnerabile, deoarece sunt organizații de economie socială care 
lucrează în domeniul serviciilor sociale, acestea se confruntă cu dificultăți în 
activitatea de lucru desfășurată în dimensiunea economică. Motiv pentru care 
unele dintre acestea creează o întreprindere obișnuită. Dar, fără cadru legal ca 
întreprindere socială, pare greu să continui pe piața obișnuită, în competiție cu 
societățile capitaliste. 

România 

Scenariul românesc prezintă următoarele provocări: 

 În ciuda începutului promițător de la începutul anilor 2010-2014, WISE-urile nu 
au reușit să se extindă și să fie integrate în cadrul serviciilor sociale și de 
ocupare a forței de muncă și în măsurile de sprijin public. Programele 
naționale ale Fondului Social European s-au concentrat pe întreprinderile nou-
înființate care, având în vedere ecosistemul necorespunzător, s-au dovedit a nu 
fi sustenabile – doar 13 WISE-uri au existat în 2020, acest număr crescând în 
2021 ca urmare a unei noi runde de finanțare de la FSE pentru societățile nou 
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lansate. Durabilitatea acestora pare incertă într-un context de lipsă a măsurilor 
continue, sistematice de sprijin care vizează integrarea în muncă a celor mai 
defavorizați și în special prin intermediul întreprinderilor sociale. Până în martie 
2021, existau doar 20 de întreprinderi sociale active - care aveau o marcă 
socială valabilă (nu fuseseră suspendate) și lucrători din grupuri vulnerabile în 
inserție. Aveau în total 303 angajați, dintre care 86 erau. O întreprindere are 
nevoie de experiență în afaceri – activitate economică și socială înainte de 
lansarea unui program viabil de integrare în muncă. Programul de granturi din 
Fondul Social European care a finanțat demararea de noi afaceri în domeniul 
integrării socio-profesionale a grupurilor vulnerabile POSDRU 2007-2013 nu a 
condus la înființarea de întreprinderi sociale viabile pe termen mediu. Vizând 
alinierea politicilor românești de ocupare cu politicile europene de ocupare în 
domeniu, regimul de certificare ca întreprindere socială de inserție și integrare în 
muncă s-a dovedit în practică ineficient și de aceea ONG-urile din sectorul social 
nu au optat pentru o autorizație care să aducă doar alte sarcini administrative și 
nicio măsură de sprijin public. Modelul WISE nu a fost încă bine integrat în 
politicile sociale și în măsurile de ocupare a forței de muncă ale grupurilor 
vulnerabile și, prin urmare, nu a reușit încă să ofere rezultatele așteptate. 

 Lipsa unei politici publice naționale care să susțină un cadru pentru WISE-
uri în România. Există doar programe susținute de Programul Operațional 
Național al FSE pentru lansarea WISE-urilor. În afară de aceasta, WISE-urile se 
pot baza doar pe măsuri simbolice de sprijin, și anume servicii de consiliere 
pentru înregistrarea, comercializarea și suportul pentru produsele lor de către 
serviciile locale de ocupare a forței de muncă care recunosc WISE-urile, sau pe 
măsurile de sprijin existente din altă legislație, de care pot beneficia în baza 
statutului lor de întreprindere (IMM, angajatori ai lucrătorilor defavorizați). De 
aceea, cea mai emergentă problemă a organizațiilor WISE este să pledeze 
pentru o legislație mai bună, care nu numai să recunoască statutul întreprinderii 
de integrare în muncă, ci și care să recunoască impactul pe care aceste 
organizații îl au la nivel local și să le ofere mai multe instrumente pentru a crește 
dimensiunea activităților lor. Primul pas care este în prezent adus în atenția 
publicului este necesitatea subvențiilor și reducerea impozitelor pentru lucrătorii 
defavorizați angajați și a impozitelor anuale pe profit. 

Serbia 

Deși conceptul de învățare pe tot parcursul vieții, împreună cu dezvoltarea WISE-urilor, 
este un domeniu care trebuie dezvoltat în Serbia, acestea par în mod special 
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constrânse de lipsa de voință politică, precum și de managementul strategic și de 
capacitatea administrației publice. 

 Procesul de reprezentare pentru adoptarea Legii privind antreprenoriatul 
social și utilizarea propunerii elaborate de societatea civilă la sfârșitul anului 
2019, precum și extinderea rețelei de sprijin pentru WISE prin cooperarea tuturor 
actorilor relevanți, ar fi mai eficiente și realiste, dacă ar fi dezvoltate metode 
corespunzătoare pentru a măsura impactul social pe care îl ating. În plus, este 
necesară identificarea și implementarea anumitor soluții practice înainte de 
adoptarea legii, precum dezvoltarea unor sisteme de sprijin pentru realizarea 
sustenabilității economice, precum și pentru nevoile de sprijin, coordonare, 
monitorizare și management al antreprenoriatului social. Stabilirea unui 
mecanism instituțional pentru dezvoltarea sectorului ar contribui, de asemenea, 
la creșterea coeziunii sociale și a încrederii generale între sectoarele privat, 
public și civil. În acest sens, este nevoie de reluarea dialogului public. Legea va 
oferi baza pentru crearea de programe de dezvoltare și măsuri de sprijin și va 
deschide spațiu pentru a include noi actori în ecosistemul WISE-urilor. Proiectul 
de lege privind antreprenoriatul social elaborat în 2019 reprezintă o bază solidă 
pentru eforturile viitoare de identificare și stabilire a bazei dezvoltării sectorului. A 
fost creat după un lung proces de consultare, bazându-se pe bunele practici ale 
UE și ale regiunii, și abordează întreprinderile sociale prin prisma standardelor 
europene, ținând cont de circumstanțele locale. Sectorul WISE-urilor din Serbia 
este mic, dar eterogen, deci ia forme diferite, cu diferite zone de influență 
socială, în principal responsabilizarea economică și ocuparea forței de muncă. 
Acestea au însă trăsături comune care se manifestă în misiunea lor socială 
reprezentată de o adaptare rapidă a desfășurării activității  de afaceri la nevoile 
comunității; comunitate puternică de clienți și beneficiari; și motivația lor 
principală – să nu-și piardă niciun loc de muncă. Educația pentru adulți, 
recunoscută ca un element important în dezvoltarea WISE-urilor, joacă un rol 
semnificativ în îndeplinirea misiunii, dar întrucât rolul jucat de WISE-uri încă nu 
este recunoscut în deplină capacitate de către factorii de decizie, se poate spune 
că dinamica dezvoltării în sfera educației pentru adulți se confruntă cu multe 
limitări. 

 Guvernarea furnizorilor de servicii de educație pentru adulți recrutați din 
sectorul WISE este supusă tuturor restricțiilor legale menționate mai sus. 
Direcția activității lor ar trebui să fie axată pe problemele de acoperire a țării cu 
servicii de sprijin în formarea și educarea antreprenorilor sociali – crearea de 
rețele și cooperarea instituțiilor, în primul rând la nivel local. Concentrându-se pe 
constituirea de rețele și cooperarea între WISE-uri, aceștia își întăresc 
capacitățile în acțiunea de consolidare a sectorului și oferă un spațiu legal care 
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să le permită să își îndeplinească liber misiunea socială. Prin reprezentare și 
organizarea de campanii promoționale, WISE-urile ar crește gradul de 
conștientizare, vizibilitatea și importanța serviciilor de sprijin și educație pentru 
adulți. Tendințele macroeconomice pozitive din Serbia nu au rezolvat generarea 
de inegalități și adâncirea decalajului economic, care distanțează țara de 
creșterea economică durabilă și periclitează realizarea drepturilor lucrătorilor și a 
altor drepturi - criza cauzată de pandemie a afectat diferite grupuri de pe piața 
muncii, în special grupurile din economia informală și grupurile marginalizate și 
vulnerabile. 

 Nu există instituții puternice și dedicate pentru promovarea și dezvoltarea 
WISE-urilor și există o lipsă de măsuri de sprijin public. Sectorul WISE s-a 
dezvoltat exclusiv prin sprijinul donatorilor. De asemenea, WISE-urile operează 
sub diferite forme juridice (deci sunt supuse unor reguli de impozitare și fiscale 
diferite), ceea ce complică și mai mult poziția lor nefavorabilă pe piață. 

Slovacia 

În Slovacia, proiectul „Ajutor pentru investiții pentru întreprinderi sociale – componentă 
nerambursabilă” – creat la nivel național cu scopul de a sprijini întreprinderile sociale 
înregistrate, conține o condiție de a obține un împrumut pentru a putea aplica pentru 
ajutorul pentru investiții. Practica a arătat că multe dintre WISE-uri nici măcar nu au 
încercat să aplice, iar cele care au făcut-o, au folosit băncile comerciale obișnuite pentru 
a obține un împrumut. Sistemul implementat de Slovenská sporiteľňa și banca poloneză 
TISE (prin partenerul slovac Social Innovators), pentru a obține împrumuturi sociale, 
exclude relativ multe WISE-uri de la posibilitatea de a obține asistență și este, de 
asemenea, complex și deosebit de îndelungat pentru altele. De obicei, este nevoie de 
mai mult de jumătate de an pentru a evalua cererile de împrumut. 

Acest lucru ar putea fi explicat prin mai multe ipoteze, cum ar fi: 

 Întreprinderile sociale nu au acces/capital uman pentru consiliere și asistență de 
calitate în pregătirea cererilor de investiții; 

 Capitalul uman lipsește și din partea Ministerului Muncii. Departamentul său de 
economie socială (fără a lua în calcul personalul centrelor reg.) este format din 5 
persoane, în timp ce în prezent există 422 de întreprinderi sociale înregistrate în 
Slovacia; 

 Întreprinderile sociale sunt tulburate de inconsecvența abordării autorităților în 
ceea ce privește aprobarea și plata contribuțiilor conform Legii privind serviciile 
de angajare. De asemenea, complexitatea administrativă a depunerii cererilor de 
plată a contribuțiilor este împovărătoare. 
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Printre preocupările cel mai frecvent împărtășite între întreprinderile sociale sunt: 

 Sarcina administrativă/birocratică disproporționată legată de primirea 
măsurilor de sprijinire a angajaților; 

 Lipsa de claritate a circumstanțelor (reguli, responsabilități și angajamente) de 
angajare a diferitelor grupuri de angajați defavorizați. 

Alte țări europene 

Franţa 

În Franța, WISE-urile sunt din ce în ce mai recunoscute ca actori care promovează 
integrarea lucrătorilor cei mai îndepărtați de angajare. Acest sprijin este deosebit de 
puternic la nivel național, cu sprijin semnificativ din partea statului. Astfel, în 2019, statul 
și-a stabilit obiectivul de a crea 100.000 de locuri de muncă suplimentare până în 2022. 
Pentru aceasta, au fost luate mai multe măsuri: în primul rând, sprijinul financiar pentru 
sector a fost mult sporit (cu un buget în creștere începând din 2019, de la 890 de 
milioane de euro la 1,3 miliarde de euro în 2021); au fost votate mai multe acte care să 
faciliteze dezvoltarea sectorului, precum Legea Incluziunii din noiembrie 2020. La nivel 
regional și departamental, recunoașterea WISE de către autoritățile publice nu este 
aceeași peste tot. În timp ce unele teritorii își susțin puternic dezvoltarea (prin 
promovarea utilizării WISE pentru contractele publice), alte teritorii își încetinesc puțin 
mai mult dezvoltarea. Într-adevăr, unele administrații teritoriale continuă să limiteze 
dezvoltarea sectorului prin limitarea domeniilor de activitate ale firmelor (ex. acordarea 
unei autorizații de lucru pentru reciclarea cutiilor de carton dar nu și pentru reciclarea 
sticlei) sau aria lor de intervenție teritorială (ex. activități de lucru în zona periurbană a 
orașului A dar nu și în cea a orașului B). Aceste limite sunt de fapt făcute în numele 
reglementării concurenței, dar fără a lua în considerare dimensiunea antreprenorială a 
WISE-urilor. 

De asemenea, WISE-urile din Franța se confruntă cu provocări în ceea ce privește 
eficacitatea politicilor de sprijin. Chiar dacă ajutoarele de muncă de care dispune WISE 
pentru a sprijini lucrătorii avantajați sunt necesare, mai multe studii franceze au arătat că 
sumele ajutoarelor pentru posturile actuale nu fac posibilă compensarea angajării 
acestor angajați mai puțin pregătiți și finanțarea sprijinului acestora. Mai mult, un punct 
care a fost ridicat în discuție de mult timp este lipsa investițiilor care să permită 
dezvoltarea întreprinderilor sociale incluzive. De anul trecut, Fondul de Dezvoltare a 
Incluziunii (FDI) a primit sume suplimentare (de la 20 de milioane de euro la 120 de 
milioane de euro în 2020 și 150 de milioane în 2021). Au fost lansate cereri de proiecte 
care promovează dezvoltarea și crearea de locuri de muncă și finanțează schimbarea 
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de scară (achiziționare de mașini, investiții comerciale, cercetare și dezvoltare) 
necesară pentru atingerea celor 100.000 de locuri de muncă suplimentare. 

 

Olanda 

Numărul WISE-urilor din Olanda a crescut, iar rolul WISE-urilor în integrarea în muncă 
este considerat la fel de important. Datorită descentralizării în 2015, domeniul se 
schimbă iar sectorul public și privat răspund la aceasta. După cum s-a menționat deja 
mai sus, există o discuție politică în curs de desfășurare pentru crearea unui cadru legal 
pentru întreprinderile sociale. Acesta ar putea fi următorul pas în consolidarea WISE-
urilor în Olanda. În cazul în care cadrul legal ar fi pus în aplicare, ar putea fi (potențial) o 
sursă excelentă de date despre WISE-uri. Acest lucru ar fi binevenit, deoarece datele 
disponibile acum sunt foarte limitate și variază foarte mult. 

Până în prezent, în Olanda nu au fost create scheme de sprijin pentru întreprinderile 
sociale și WISE-uri. Există unele eforturi ale guvernelor locale, precum și ale Social-
EnterpriseNL (Buy Social), De Omslag (sprijin pentru WISE-uri din regiunea Amsterdam) 
și alte inițiative privind achizițiile sociale. Impactul acestor eforturi a fost limitat până 
acum, ceea ce s-ar putea schimba pe măsură ce reușesc să crească gradul de 
conștientizare. 

O nouă inițiativă a fost lansată recent de către municipalitățile din 40 de orașe 
medii/mari din Olanda, unite în așa-numitul G40. Această rețea se concentrează pe 
domenii de politică privind dezvoltarea socială, economică și urbană. Împreună cu 
guvernul central, partenerii sociali și comunitatea de afaceri, G40 a creat City Deal: 
Impact Entrepreneurship, în care partenerii „își iau angajamente pentru dezvoltarea, 
calitatea vieții și inovarea în rețeaua orașelor olandeze și europene”. Scopul City Deal 
este acela de a reduce obstacolele cu care se confruntă întreprinderile sociale pentru a 
se dezvolta și a înflori. Pentru a realiza acest lucru, se fac eforturi pentru consolidarea 
formării rețelelor; proiectarea modelelor de afaceri pentru provocările sociale; 
concentrarea pe dezvoltarea antreprenorilor sociali; și înlesnirea accesului la fondurile 
pentru întreprinderile sociale (Social Enterprise, 2021c). City Deal poate fi văzută ca un 
catalizator pentru stimularea întreprinderilor sociale și a WISE-urilor. Efectele City Deal 
nu sunt încă vizibile, deoarece inițiativa a fost lansată foarte recent, pe 11 martie 2021. 
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Concluzii 
 

Mai puțin de 60% dintre țările analizate au un statut bine definit și o recunoaștere 
a WISE-urilor prin lege sau politică specifică. Unele dintre țările studiate nici măcar 
nu au un consens cu privire la principalele concepte de economie socială ca 
întreprinderi sociale, cum ar fi Ungaria. Cu toate acestea, pionierul economiei sociale 
este Franța, care a recunoscut public WISE în 1979 și în 1985 deja adoptase primul 
program public de sprijinire a întreprinderilor sociale. 

Nu există o înțelegere comună pentru cele 19 țări studiate în identificarea și 
recunoașterea WISE ca furnizor de educație pentru adulți (a se vedea exemplul 
Ungariei care recunoaște ca formă de WISE doar întreprinderile sociale de reabilitare 
care se adresează persoanelor cu dizabilități, excluzând orice altă vulnerabilitate pentru 
care o altă întreprindere socială ar putea oferi servicii, sau Macedonia de Nord care 
percepe WISE-urile mai degrabă ca un tip de educație informală decât ca furnizor de 
educație pentru adulți). În cele 19 țări europene studiate, există mai multă 
consecvență în definirea și recunoașterea organizațiilor care oferă servicii 
persoanelor cu dizabilități, mai degrabă decât persoanelor din grupurile 
vulnerabile. Prin urmare, beneficiile fiscale pentru organizațiile care deservesc 
persoanele cu dizabilități sunt mai consistente decât cele pentru organizațiile care 
deservesc alte tipuri de grupuri vulnerabile. Din cauza lipsei de recunoaștere a WISE-
urilor, există puține date privind situația WISE-urilor în majoritatea țărilor studiate, de ex. 
Ungaria, Irlanda, Macedonia de Nord, Portugalia și Olanda. 

Majoritatea cadrelor juridice ale WISE-urilor sunt adoptate la nivel național, cu unele 
excepții de implementare la nivel regional, cum ar fi Belgia, Italia, Slovenia și Spania. 

În țările europene care au deja un cadru legal pentru WISE-uri, unele dintre 
organizațiile relevante consideră legislațiile ca fiind restrictive sau inutile pentru 
dezvoltarea și sustenabilitatea WISE-urilor, de ex. România și Serbia. În cazul 
României, legea economiei sociale aduce mai multe obligații decât drepturi și beneficii 
pentru WISE-uri, prin urmare mai multe organizații au renunțat sau nu intenționează să-
și obțină recunoașterea legală ca WISE-uri. 
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Beneficiile fiscale la nivel național primite de WISE-uri în cel mai mare număr de 
țări diferite din Europa sunt cele sub formă de subvenții pentru recrutarea 
lucrătorilor defavorizați, urmate de scutirea de impozit pe profit. 

Majoritatea WISE-urilor din țările europene analizate, având un sprijin financiar mic 
pentru serviciile lor față de grupurile vulnerabile, folosesc alte mecanisme pentru a 
supraviețui: operează pe piețele private și obțin astfel venituri din activitatea lor 
economică, sponsorizări private (cu excepția Franței), strângeri generale de fonduri, 
microfinanțare, împrumuturi de finanțare socială, accesare de granturi. 

 

Chiar dacă țările care participă la acest studiu raportează colaborări între instituțiile de 
stat și WISE-uri sau între WISE-urile înseși, există o reprezentabilitate scăzută a 
rețelelor naționale de WISE-uri. Din studiile asupra țărilor europene, Irlanda, Serbia și 
Ungaria au enumerat cele mai ample și mai vechi rețele naționale. Totuși, importanța 
unei rețele de WISE-uri este dezvăluită și chiar deschisă ca o provocare pentru unele 
dintre țările care participă la studiul actual (de exemplu, Ungaria care subliniază izolarea 
și lipsa de cooperare între WISE-uri ce creează un obstacol în calea unei acțiuni pozitive 
de lobby față de factorii de decizie politică dar evită conștientizarea pe această temă în 
țară). 
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https://pas-social.ro/wp-content/uploads/2020/05/127266_ANALIZA-
REGIONAL%C4%82-A-ECONOMIEI-SOCIALE.pdf  

Barometrul economiei sociale din România, Raport anual de cercetare privind economia 
socială românească, Vamesu Ancuța, mai 2021 
https://acceleratorul.alaturidevoi.ro/barometrul-economiei-sociale-din-romania-editia-
2021/?fbclid=IwAR0rKvsf4hZBhSrGeRgkEIcVgV7DhoGqSilMP1QF3w0BhY4o53ZIUx1F
QEc  

Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile în vederea stabilirii necesității de servicii 
sociale, în cadrul proiectului „Implementarea unui sistem de dezvoltare a politicilor 
publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, cofinanțat de Operaționalul 
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_Raport_grupuri_vulnerabile_final.pdf  
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content/uploads/2019/02/Treci_nacionalni_izvestaj_o_socijalnom_ukljucivanju_i_smanje
nju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf  
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Sondaj privind educația adulților 2016 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/trng_aes_12m0_esqrs_sk.htm  
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Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Slovacia - 
Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa. Raport de țară actualizat: Slovacia 
(2019) 

ASES SK 
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Harta întreprinderilor sociale înregistrate 
https://socialnaekonomika.sk/registrovane-sp-mapa/index.html?undefined=undefined  

Strategia de învățare și consiliere pe tot parcursul vieții  2021-2030 
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/09/na-webNavrh-Strategie-celozivotneho-
vzdelavania-a-poradenstva-2021-2030-na-webkorjv_ciste.pdf  

Avizul Comitetului Economic și Social European cu privire la „Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor: Inițiativa în domeniul afacerilor sociale — Crearea unui climat 
favorabil pentru întreprinderile sociale, părțile interesate cheie în economia socială și 
inovare” COM (2011)682 final 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1292  

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor Către o redresare bogată în locuri de muncă 
(2012) - COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, 18.4.2012 COM (2012)  

 

Additional countries and other references 

Pilonul european al drepturilor sociale ENSIE, 2019 
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11728/ENSIE_European_Pillar_
of_social_rights.pdf  

EPSR Action Plan, ComisiaEuropeană, 2021  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-
plan_en  

ENSIE Position on the European Commission EPSR Action Plan, ENSIE, 2021 
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-
on-the-european-commission-epsr-action-plan  

Feedback ENSIE cu privire la inițiativa Comisiei Europene privind îmbunătățirea 
competențelor de bază ale adulților („Recomandarea căilor de perfecționare”), ENSIE, 
2021  
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-
on-the-european-commission-epsr-action-plan  

What is ENSIE, ENSIE, 2021 
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11720/ENSIE_Presentation_EN.
pdf  

https://socialnaekonomika.sk/registrovane-sp-mapa/index.html?undefined=undefined
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Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa – Raport de sinteză comparativ, 
EURICSE and EMES, Comisia Europeană, 2020 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274  

https://www.bma.gv.at/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktfoerderungen.html, vezi și 
Ministerul Muncii (2021a, accesat la 20 aprilie 2021). Dar, așa cum sa menționat deja, 
această enumerare oferă o definiție mai generală a persoanelor dezavantajate prin 
denumirea de grupuri țintă pentru măsurile de creștere a capacității de angajare a 
acestora – suprapunându-se doar parțial cu definiția din Regulamentul Comisiei UE nr. 
651/2014 din 17 iunie 2014, art. 2(4). 

Arbeiplus, 2018, date bazate pe un sondaj prin intermediul membrilor săi 
https://arbeitplus.at/statistiken/langzeitbeschaeftigungslosigkeit-entwicklung-von-2007-
bis-heute/  

Department Werke en Sociale Economie, 2021 
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/publicaties  

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Belgium, Nyssen 
and Huybrechts, Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22454&langId=en  

Portail Wallonie, Diréction de l’Economie Sociale 
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS/base_legale.
html 

Brief analysis of the employment situation of people with disabilities in Bulgaria 2015 – 
2019, NASO, 2019  
https://naso.bg/9-about-naso/3466-kratyk-analiz-zaetost-2020  

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Bulgaria, Jeliazkova, 
Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21572&langId=en  

Biroul croat de ocupare a forței de muncă (2020.b). Catalogul măsurilor de politică 
activă a muncii implementate de oficiul croat pentru ocuparea forței de muncă. Zagreb: 
biroul croat de ocupare a forței de muncă 

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Croatia, Vidovic, 
Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20958&langId=en  

Majetić, F., Makarovič, M., Šimleša, D., & Golob, T. (2019). Performance of work 
integration social enterprises in Croatia, Slovenia, and Italian regions of Lombardy and 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
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Trentino. Economics and Sociology, 12(1), 286-301.doi:10.14254/2071-789X.2019/12-
1/17 

Code general des impôts, Légifrance 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036385043/2018-01-01  

Chiffres clés des entreprises d’insertion, la Fédération des entreprises d’insertion, 2020 
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/sites/www.lesentreprisesdinsertion.org/files/file_f
ields/2021/03/02/chiffres-cles-2020-des-entreprises-dinsertion.pdf  

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Franța, Petrella and 
Richez-Battesti, Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16378&langId=en 

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Grecia, Varvarousis 
and Tsitsiringkos Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21741&langId=en 

The Greek Ombudsman 
https://www.synigoros-solidarity.gr/452/evalotes-efpatheis-omades  

Istat, Occupati e disoccupati, 2021  
https://www.istat.it/it/archivio/256254 

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Italia, Borzaga, 
European Commission, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16380&langId=en  

Una mappa dell’accoglienza, Centri d’Italia 2021, Openpolis, Actionaid, 2021 
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/03/Centri-dItalia_Una-mappa-
dellaccoglienza.pdf 

Ministerul Bunăstării din Republica Letonia. Informații de pe website : 
https://www.lm.gov.lv/lv/invaliditate-nozares-politika  

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Letonia, Licite, 
Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20564&langId=en  

Înțelegerea întreprinderii sociale în Țările de Jos: o aplicare a cadrului mac-ro-
instituțional de întreprindere socială pentru a identifica caracteristicile instituționale ale 
întreprinderii sociale în Țările de Jos, Social Enterprise Journal,16(1): 18-45, Backer, 
2019  
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SEJ-04-2019-0025/full/html  
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Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Olanda, Bosma, 
Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21133&langId=en  

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Polonia, 
Ciepielewska-Kowalik, Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22455&langId=en 

Antreprenoriat social: cazul Slovenia, Tomazevic and Aristovnik, Zavod 14, 2018 
https://zavod14.si/wp-content/uploads/2018/10/Social-Entrepreneurship_Case-of-
Slovenia.pdf 

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Slovenia, Rakar and 
Kolaric, Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21575&langId=en 

Observadorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en Espana, Funacion ONCE, 
2021 
https://www.odismet.es/ 

Întreprinderile sociale și ecosistemele lor în Europa, Raport de țară Spania, Diaz, 
Marcuello and Nogales, Comisia Europeană, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16383&langId=en  
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