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Managementul resurselor și al valorii în întreprinderile sociale auto-sustenabile

Partea a II-a: Spiritul antreprenorial şi sensul valorilor în întreprinderile sociale

✓ Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială

responsbilitate socială: delimitări conceptuale

✓ Impactul social: metode de măsurare şi modalităţi de raportare

✓ Concilierea viabilităţii economice cu realizarea impactului social
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1. Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială responsbilitate socială: 
delimitări conceptuale 

Concepte folosite în legislaţia si practica internaţionala în domeniul ES:

- UE: interes general, impact social

- Romania: interes general, impact

- Franţa: utilitate socială

- Canada: finalitate socială, valoare colectivă

- Sénégal: utilitate economică si socială
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1. Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială responsbilitate socială: 
delimitări conceptuale 

Conceptul de Interes general:

✓nu este dfinit nici de către legiuitorul român, nici de dreptul comunitar

✓« este laitmotivul legislației și al jurisprudenței în dreptul european» ; serveste la legitimarea actiunii 

statului

✓« este un obiect învăluit în mister, contururile sale rămând "nedefinite" ... este ceea ce s-ar numi în 

chimie un element « instabil »

✓depinde de "circumstanțele de timp, de loc și de alegerile politice » 

Sursa: D. Truchet, Droit administratif, 5ème éd., Thémis droit, PUF, 2013)

Legea 2019/2015 a definit activitatile de interes general

CEJ a definit serviciile de interes general (cele ce fac obiectul unor obligaţii de serviciu public)
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Interesul general 

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror 

scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi ….

.

Activitate de interes general –

orice activitate din domeniul economic, cultural-artistic, social, educaţional, ştiinţific, al sănătăţii, 

sportului, locuirii, protecţiei mediului, menţinerii tradiţiilor, al cărei scop final este îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (2):

a) consolidarea coeziunii economice şi sociale;

b) ocuparea forţei de muncă;

c) dezvoltarea serviciilor sociale

1. Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială responsbilitate socială: 
delimitări conceptuale
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1. Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială, responsbilitate socială: 
delimitări conceptuale 

Utilitate socială

Franta:

O întreprindere urmărește o utilitate socială  dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele trei condiții: 

1 Are ca obiectiv de a oferi, prin activitatea lor, sprijin persoanelor aflate într-o situație de fragilitate (...);

2° Au ca obiectiv de a contribuie la combaterea excluziunii, a inegalităților (...) şi la coeziunea teritorială;

3 Contribuie la dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economice, sociale, de mediu și participative, la tranziția 
energetică sau la solidaritatea internațională (Sursa: Legea n° 2014-856 din 31 iulie 2014 relativă la economia socială si solidara în Franţa)

Finalitatea socială

Canada/Québec

Finalitatea socială  este aceea care nu este centrată pe profitul monetar, ci pe serviciul adus membrilor sau 
comunității și care este evaluată în special în funcție de contribuția întreprinderii la îmbunătățirea bunăstării 

membrilor săi sau a comunității și la crearea locuri de muncă durabile și de calitate (Sursa: Legea economiei sociale în Quebec 

/Canada, 2013 
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1. Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială, responsbilitate socială: 
delimitări conceptuale 

Cum se aleg şi care este interesul folosirii unuia sau altuia dintre aceşti termeni ?

➢Alegerea este rezultatul unui proces de negociere între actorii economiei sociale şi celelalte părţi 
interesate, înspecial organale puterii publice 

➢ Intersul :

• de găsi forma cea mai explicită şi mai convingătoare de exprimare a valoarii produse de ES

• de a influenţa decizia politică, modalităţile de acţiune publică

• de a asigura recunoasterea contributiei ES la dezvoltarea economico-sociala

Prof. Maria Niculescu, Ianuarie 2022 7



De ce este importanta mentiunea la interes general/utilitatea sociala/finalitatea sociala?

Pentru a permite realizarea unor politici publice de sprijinire a sectorului ES

(legitimarea ajutoarelor de stat)

Art. 107 TFUE

• Cu excepția derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele

acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care

denaturează sau amenință să denatureze concurența (…)

Articolul 14 TFUE

• (...) având în vedere locul ocupat de serviciile de interes economic general în (...) promovarea

coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii, Uniunea și statele membre (…) asigură funcționarea

serviciilor respective pe baza principiilor și în condiții, în special economice și financiare, care să

le permită îndeplinirea misiunilor lor.
8

1. Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială responsbilitate socială: 
delimitări conceptuale 
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1. Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială, responsbilitate socială: 
delimitări conceptuale 

Valoarea produsă de ES: 

• Cum se exprimă valoarea produsa de ES ? 

Se exprima prin cele trei componente:

✓ Valoarea economică

✓ Valoarea socială

✓ Valoarea politică

• De ce se măsoară/ cuantifică?

✓ Pentru a oferi dovada cifrică a unei „cauzalităţi” între acte şi efecte

✓ Pentru a pune la dispoziţia factorilor de decizie argumente economice susţinute de date 
cifrice fiabile, care să legitimeze susţinere ES

• Cum se măsoară/ cuantifică?
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1. Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială, responsbilitate socială: 
delimitări conceptuale 

Cum se exprima măsoară/ cuantifică valoarea produsa de ES?

Valoarea economică: 

• Bogăţia creată

• Resursele economisite (costul unei prestaţii în ES este mai mic decât costul aceleiaşi prestaţii în 
sectorul public sau în sectorul privat)

• Resursele protejate etc

Valoarea socială: 

• La nivelul grupurilor ţintă (accesul la servicii sociale, inserţia socio profesionala, creşterea gradului 
de participare la viaţa comunităţii etc)

• La nivelul societăţii (producţia şi consumul etic, contribuiţia la tranziţia ecologică, contrinuţia la 
creşterea gradului de ocupare, contribuţia la reducerea sărăciei etc)

Valoarea politică (contribuţia la elaborarea şi ameliorarea politicilor publice)
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2. Impactul social: metode de măsurare şi modalităţi de raportare

Potrivit Comisiei Europene, „obiectivul principal al întreprinderilor sociale este de a 
avea un impact puternic asupra societăţii, a mediului şi a comunităţii locale” (2012, 
Iniţiativa pentru antreprenoriatul social”)

Cum se masoara? 
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2. Impactul social: metode de măsurare şi modalităţi de raportare

Cum se masoara? 

In Romania:

ORDIN Nr. 406/2017 din 15 martie 2017 : Indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output 
şi indicatorii de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de 
inserţie în raportările anuale:

➢ Indicatori de rezultat 
✓ Măsoară beneficiul real al rezultatelor imediate asupra grupului ţintă
✓ Ex. Rata de inserţie 

➢ Indicatori de realizare imediată/output

✓ Modificare procentuală a numărului total de angajați

✓ Modificare procentuală a numărului total de angajați din grupul vulnerabil

➢ Indicatori de impact

Rentabilitatea socială (măsoară impactul social prin reinvestirea procentului de 90% din 
totalul profitului obținut în anul de raportat)
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2. Impactul social: metode de măsurare şi modalităţi de raportare

Consideratii privin aceast ordin: 

• Indicatorii propuşi nu oferă o imagine completa a situaţiei activităţii 
întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie a contribuţiei 
acestora la dezvoltarea economico-sociala

• Nu se pot totaliza pentru a da o imagine a sectorului 

• Propunerea din acest ordin este neştiinţifică, incompleta şi pe alocuri incorectă 
(ex. Indicatorii de rezultate nu se reduc la un singur indicator; Modificarea procentuală nu este un 
indicator; Formula indicatorul de rentabilitate socială nu este corectă)

Beneficiul economic, social si de mediu

Rentabilitatea sociala = -------------------------------------------------------------* 100 

Capitalul investit 
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2. Impactul social: metode de măsurare şi modalităţi de raportare

✓Numărul de persoane integrate pe piața muncii sau în procesul de învatamânt

✓Cresterea veniturilor persoanelor care au beneficiat de serviciile societatii IS

✓Reducerea efectelor sărăciei (evoluția numărului de sinucideri, infracțiuni, violență etc.)

✓Reducerea presiunii cererii asupra serviciilor publice 

✓Reducerea izolării comunitare

✓Dezvoltarea parteneriatelor între organizațiile locale

✓Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în comunitate

✓Reducerea ratei de abandon scolar 

✓Scăderea incidenței unor boli

✓Dezvoltarea expertizei locale și a ratei de autonomie

✓Costurile pe care le-ar fi suportat statul în absența prestatiei respective 

✓Etc. Prof. Maria Niculescu, Ianuarie 2022 14



15

3. Concilierea viabilităţii economice cu realizarea impactului social
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3. Concilierea viabilităţii economice cu realizarea impactului social

Sistemul de indicatori 
de rezultate si de 

impact  

Indicatori privind 
misiunea sociala

Indicatori privind 
activitatea economica 

Intrari

(Tot tipul de resurse)

Indicatori de activitate 

IMPACT

@mniculescu 2022

Indicatori de rezultate

Din 

perspectiva 

întreprinderii 

(output)

Din 

perspectiva 

beneficiarilor 

(outcome)
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Va multumesc pentru atentie!
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