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O resursă este un mijloc de orice fel care

permite atingerea obiectivului.

Această “bătălie pentru resurse” ne duce la

explorarea spațiului și astfel nu mai vorbim de

resursele naturale terestre, ci despre accesarea de

către marile puteri a resurselor extraterestre.

Asigurarea accesului la resursele materiale,

umane, financiare, informationale

(cunostinte, TIC, intelligence) poate deveni cea

mai mare preocupare a oamenilor atunci când

aceste resurse sunt rare, iar acest lucru duce la

conflicte comunitare, naționale sau

internaționale, funcție de gradul de interes şi

teritorialitate.

“BATĂLIA PENTRU RESURSE”



✓„ Bătălia pentru resurse” înglobează mai mulți

factori, politico-militari, socio-economici, factori

externi, având toate că numitor comun “puterea”.

✓Ne îndreptăm cu pasi repezi, într-o zonă

nesigură în ceea ce privește resursele naturale, iar

acest lucru este accentuat atât de creșterea

populației, schimbarea climei, dezastrele naturale,

cât și de evoluția rapidă a tehnologiei.



Resursele naturale sunt expuse mai multor

factori care sunt responsabili de diminuarea lor:

• schimbări demografice (creșterea populației,

migrația și urbanizarea);

• presiunile pieței;

• schimbări de mediu care îi obligă pe oameni

să-și modifice strategiile de trai (de exemplu,

inundații, secete recurente, modificări ale

migrației faunei sălbatice).



Vă prezint unele tipuri de dispute privind resursele care pot prezenta o provocare generală

pentru stabilitatea națională:

• conflicte secesioniste în care regiunile bogate în resurse încearcă să se despartă de restul unei țări

(regionalizare);

• litigii privind resursele ca parte a unui nou pact național (adică în contextul unui acord de pace sau

nouă constituție); 

• nemulțumiri legate de proiecte independente, cum ar fi minele și barajele hidroelectrice

• impactul cumulativ al mai multor ciocniri la scară mică, de obicei asupra terenului, a animalelor sau

a apei dulci.

Litigiile care pot apărea sunt legate de proprietatea asupra resursei; alocarea puterii pentru gestionarea

accesului la resursă; distribuirea veniturilor din resurse; și daune sociale și de mediu cauzate de 

extragerea resursei.



HARTA SĂRĂCIEI ÎN ROMÂNIA



Cum arată harta "sărăciei în România în 2019 am văzut.

Cum va arăta această hartă peste 5-10-15 ani vom vedea,

mai ales că vorbim de o mobilitate a populației, atât cea

autohtonă, cât și cea venită din alte țări,

însă să nu uităm Gradul accentuat de sărăcie, duce

inevitabil la creșterea conflictelor și implicit la

infracționalitate.

Gradul de sărăcie şi de excluziune socială din România în

rândul tinerilor sub 16 ani în 2019, era de 34,6%, cea mai

mare din Europa. 2020 nu a adus doar un risc imens la

adresa sănătăţii populaţiei, ci şi o creştere a riscului de

sărăcie în rândul copiilor, acest indicator a crescut în 2020

la 36,1%.



Analizând toate acestea împreună, 

putem spune că disputele cu 

privire la resurse vor apărea mai

frecvent în viitor.  



• Ce facem?

• Cum rezolvăm aceste conflicte
sociale?

• Care sunt actorii implicați în
rezolvarea conflictelor sociale?



IMPLICAREA ONG-URILOR ÎN MEDIEREA CONFLICTELOR

Majoritatea disputelor sunt soluționate la

nivel local fără nicio intervenție

internațională, prin actele legislative

existente, mecanisme judiciare, tradiționale și

prin implicarea ONG-urilor în zona socială.

Implicarea ONG-urilor în elaborarea

politicilor publice, mai ales la nivel local, este

una dintre soluțiile în gestionarea

colaborativă a conflictelor resurselor naturale,

încurajând astfel membrii comunităților

locale să se implice mai mult în deciziile care

afectează propriile mijloace de trai și

resursele pe care se bazează aceste mijloace

de trai.



APA - este fundamentul vieții
și joacă un rol cheie în securitatea alimentară și nutriția umană

Apa și canalizarea sunt elemente esențiale pentru

a asigura sănătatea și demnitatea tuturor oamenilor.

Potrivit estimărilor UNICEF, aproximativ 36%

din populația lumii în 2011, nu beneficiau de

instalații de salubritate, 768 de milioane de oameni

foloseau surse de apă potabilă nesigure.

Schimbările climatice vor schimba distribuția

geografică și sezonieră a precipitațiilor, ceea ce va

afecta agricultura.



Prioritate globală?

Securitatea alimentară

Lipsa convulsiilor sociale

Securitatea naţională

Prioritate globală



✓ Gestiunea conflictelor la nivel comunitar poate fi

realizată într-un mediu colaborativ implicănd

ONG-urile și sectorulul privat în luarea deciziilor

alaturi de guvernanța

✓ Implicarea ONG-urilor în elaborarea politicilor

publice, mai ales la nivel local, este una dintre

soluțiile în gestionarea colaborativă a conflictelor

✓ Întreprinderea socială - este una dintre soluțiile

pe termen lung de diminuare a conflictelor

sociale



Pilonul V. Sănătate, 
precum și reziliență

economică, socială și
instituțională

Componenta C13. 
Reforme sociale.

R6. Îmbunătățirea
legislației privind
economia socială

P4. Economia socială
se confruntă cu 

provocări
semnificative. 

Actualul cadru legislativ
și de politică publică nu 

valorifică suficient
potențialul

întreprinderilor sociale de 
a inova și de a contribui la 
obiectivele de dezvoltare

durabilă. 



Securitatea 
naţională

STRATEGIE 
NAȚIONALĂ

Reziliență 
economică, 
socială și

instituțională

Partea II. Componenta 1 – Managementul apei

Partea II. Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității

Partea II. Componenta 3 – Managementul deșeurilor

Partea II. Componenta 4 – Transport sustenabil

Partea II. Componenta 5 – Valul renovării

Partea II. Componenta 6 – Energie

Partea II. Componenta 7 – Transformarea digitală

Partea II. Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului

de pensii

Partea II. Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI

Partea II. Componenta 10 – Fondul local

Partea II. Componenta 11 – Turism și cultură

Partea II. Componenta 12 – Sănătate

Partea II. Componenta 13 – Reforme sociale

Partea II. Componenta 14 – Buna guvernanță

Partea II. Componenta 15 – Educație

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/91412627ab9fbad2b40692b08b9dd9cf.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/3b8dd96a5d1d9695829329ea8f21c03a.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/abf546a1d48b301024143bc5e9297c07.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6ad347f0323d4042301edc3188aa7864.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/cc8c24ee2117de25ebf4805d47efaee7.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/baa3b203294813193ab596e30e50f175.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/223023091a5cba16ff828cab73881ace.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/03095d2a78d78b62ef355d0a5539b3b1.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/422fa921233cdfb24bc7cde0eb76999d.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/2f2bd0913e66a6a2a7ee6b305a9507b3.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6490dca26adc981072e7c597cc551a0d.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/74e19c86a670bb3464efd57c165552f8.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/bbab5a9d941d55ab828af8bf57dea227.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/b3d7ed18dc9627dc7b3e5e8fbc890cdb.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/b627ec709733258d01c7d87be62f702d.rar


Poate fi Economia socială un pas/ calea spre Reziliență Națională?

Obiectivul general al PNRR al României este

dezvoltarea României prin realizarea unor

programe și proiecte esențiale, care să sprijine

reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de

criză, capacitatea de adaptare și potențialul de

creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu

fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Strategia Uniunii Europene pentru o creștere

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii este

promovarea inițiativelor private în domeniul

antreprenoriatului social.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-

factsheet_social_inclusion_ro.pdf

Inovare

Mediu

EconomieSocial

Educație



Strategia Uniunii Europene privind RSI

UE s-a angajat să integreze în politicile sale consideraţii de ordin economic, social şi de mediu. 

În plus, principiile Responsabilităţii Sociale a Intreprinderilor (RSI) sunt deosebit de importante în 

cadrul politicilor europene:

• de ocupare a forţei de muncă şi afaceri sociale, în special în domeniile educaţiei şi formării 

profesionale, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi integrării sociale a persoanelor cu handicap, 

anticipării mutaţiilor industriale şi restructurării întreprinderilor;

• de mediu, prin evaluarea performanţei de mediu, a tehnologiilor de mediu şi a ecoeficienţei 

produselor (mai exact, raportul dintre cantitatea de produse şi impactul lor asupra mediului);

• a consumatorilor, în special pentru sensibilizarea consumatorilor cu privire la standardele de mediu 

şi sociale;

• de achiziţii publice, pentru a integra criterii sociale şi de mediu în procedurile de achiziţii publice;

• de comerţ exterior, de relaţiile externe şi de dezvoltare, inclusiv pentru companiile 

multinaţionale;

• de administraţie publică, dat fiind faptul că instituţiile europene se angajează, de asemenea, să 

aplice principiile de RSI.



Economia socială

Legea 219/2015, defineşte economia socială
ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror 
scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau 
interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a 
persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de 
bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară 
activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de 
întreprindere socială şi respectă principiile legale in vigoare.



Scop social- in 
interesul comunitatii;

90% din profitul
reinvestit in scopul

social

Transmite bunurile
ramase in urma
lichidarii catre
intreprinderile

sociale

Echitate sociala intre
angajati => diferenţe

care să
nu depăşească

raportul de 1 la 8

Permanent minim 
30% din angajati
apartin unui grup

vulnerabil

Principiile economiei sociale



Categorii de persoane
juridice de drept privat care 

pot fi Î.S. și Î.S.I.

Actele de înființare și funcționare prin care persoanele juridice
de drept privat dovedesc faptul că au scop social și respectă

principiile și criteriile E.S. pentru a se atesta ca ÎS sau certifica ca 
ÎSI:

Societățile comerciale –SRL
Legea nr. 31/1990 privind 
societățile comerciale

Actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul
Național al Registrului Comerțului;

Asociații și fundații
Ordonanţa nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii

Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a 
cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Legislație comună: - Legea contabilităţii nr. 82/1991
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială



- să întocmească raportul de activitate anual care conține aspecte privind 
întreaga activitate desfășurată de întreprinderea socială de inserție în perioada de 
raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care 
conține activitățile cu caracter social, corelate cu situațiile financiare prezentate;

- să întocmească extrasul situațiilor financiare anuale.

- să întocmească raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual și 
extrasul raportului social anual;

Care sunt obligațiile întreprinderii sociale din punct de vedere al raportărilor?



Responsabilitate și bilanț social (l)

Întreprinderea socială este responsabilă în faţa întregii comunităţi, nu doar a acţionarilor săi



Nr crt. Conform bilant Activitate 

economica

Activitate nonprofit 

1 Venituri - Total

2 Cheltuieli - Total

3 Exerciţiul net financiar

4 4.1 Valoarea excedentului profitului rezultat

la sfârşitul exerciţiului financiar

4.2 Suma/ Destinaţia bonificaţii/ dividende

plătite membrilor/ acţionarilor - activităţi

sociale

4.2 Suma/ Destinaţia | bonificaţii/ dividende

plătite membrilor/ acţionarilor - activităţi

sociale

4.3 Prezentarea modului de îndeplinire a

criteriului privind reinvestirea |procentului de

90%, conform art.8 alin.(4) lit.b)din lege

- Reinvestirea profitului se face

în timp real, profitul fiind "folosit" în timpul

exercitiului de raportare.

- Se impune, defalcarea acestuia

pe categorii de cheltuieli funcție de proiectele

sociale susținute și de necesitățile proprii de

management

Responsabilitate și bilanț social (II) 



Ce rămâne de făcut?

Crearea unui cadrul unitar de aplicare a legislației în materie de întreprinderi 
sociale- monografie contabilă specifică acestui domeniu ar fi binevenită

Crearea unui organism instituțional (agenție/minister) care să gestioneze partea
de economie socială.

????



Ec. MSc. Silvia-Daniela POHRIB

Președinte Asociația SUPORT REGIUNEA CENTRU

Manager Asociația pentru Știință, Tehnologie și Întreprinzători Inovativi

Email: learn@learnex.ro, telefon: 0722250904

mailto:learn@learnex.ro

